civilização e barbárie
revista gueto | edição especial
1º SEMESTRE DE 2017

organização

Jerome Knoxville e Amanda Sorrentino

selo gueto editorial
poesia anárquica, micronarrativas, fragmentos e afins
colcha de retalhos manuscritos descarregada na rede

©

revista gueto, 2017
https://revistagueto.com/
edição especial | civilização e barbárie
® 2017
128 páginas | Selo Gueto Editorial
Organização, edição e projeto gráfico
Jerome Knoxville
Organização, edição e revisão
Amanda Sorrentino
Contatos
https://revistagueto.com
https://twitter.com/revistagueto
https://www.facebook.com/revistagueto
| editorgueto@gmail.com |
Licença
Creative Commons
Este material não pode ser usado para fins comerciais.
Guernica | Pablo Picasso (1881-1973)

Sumário
conto
Arthur Lungov | 7
Germano Viana Xavier | 11
Rodrigo Novaes de Almeida | 13
Alex Xavier | 15
Anthony Felipe | 20
Tiago Feijó | 27
Lauro Elme | 30
Luciano Martins Costa | 36
Luiz Felipe | 41
Lilia Diniz | 44
Fábio Maciel Pinto | 49
Claudio Parreira | 54
Walter Macedo Filho | 56
Neno Moura | 59
Joaquim Bispo | 63

Clarissa Damasceno Melo | 69
André Mellagi | 72
Tânia Gonçalves | 75
Carla Bessa | 80
Luanda Julião | 83
Gabriela Ribeiro | 90
Mayra Carvalho | 95
Paulo Vicente Cruz | 97
Matheus Borges | 99
Aurilene Sampaio | 102
Rodrigo Rahmati | 104
Rodrigo Domit | 109
Pablo Rios | 111
Andrei Ribas | 115
André Balbo | 122

conto
ʘ

« E, quando o inferno se instaurou, eu estava de
pau duro. Eu tinha a beretta apontada pra
cabeça daquela filha da puta. A sua bundinha
sob a saia roçando na minha calça jeans. Tesão
do caralho. Quase pedi arrego e fodi aquele
rabo. Mas a gente não tinha mais tempo. Os
caras iam entrar. Ela morreu na hora, os miolos
voaram pra tudo que é lado, parecia filme do
Tarantino. Jogaram o gás. Coloquei a máscara.
Sem arrego e de pau duro:
— Podem vir, motherfuckers. Come on. »
Jerome Knoxville
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Arthur Lungov | Paulista nascido em 1996, é aluno da
graduação da Faculdade de Direito da USP e autor do
livro de poesias luzes fortes, delírios urbanos (Editora
Patuá, 2016). Foi publicado em coletâneas e revistas
literárias. Faz parte do conselho editorial da Revista
Lavoura, publicação voltada à discussão cultural. É poeta
viciado em prosa, baterista que vacila no jazz e pedestre
fascinado pelas madrugadas da Avenida Paulista.

rai

N

o interior de Yap, uma das menores ilhas da Micronésia,
há uma comunidade cujo padrão de riqueza é medido por
meio de enormes discos de pedra, chamadas de Rai, com peso
aproximado de 5 toneladas cada. As moedas, que para serem
transportadas demandam 4 pessoas, ficam à vista de todos os
membros da aldeia, composta por quarenta e cinco yapianos. É
possível vê-las nas ruas, encostadas nas casas ou, até,
aparentemente perdidas pela floresta. “Todos sabem de quem são as
Rais. Ninguém teme que elas sejam roubadas. Seria muito difícil
escondê-las. Minha família é humilde, pois temos apenas uma. Ano
passado ela amanheceu com um grande lasco em seu topo, e
ninguém sabe quem poderia ter feito isso. Meu pai ficou furioso. Ele
culpa o vizinho, que acaba de adquirir uma nova.”, explica Yosiwo,
membro da tribo. A família mais abastada da ilha possui vinte e sete
Rais.
As pedras são adquiridas por meio de uma viagem a uma ilha
desabitada perto de Yap. Feita de jangada, o principal meio de
transporte marítimo da comunidade, a peregrinação dura três dias.
Asumo e sua família, que planeja uma viagem para o próximo mês,
demonstram a produção elaborada da embarcação. Primeiro, os
filhos homens vão cortar as árvores que se encontram na costa da
ilha, por possuírem troncos mais grossos e resistentes. É necessária
madeira suficiente para duas camadas horizontais. Os filhos mais
velhos derrubam as árvores, enquanto os mais novos se reúnem para
arrastar os troncos de volta à aldeia. Em casa, as mulheres da família
fabricam cordas grossas o suficiente para resistirem à viagem. Na
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chegada de toda a madeira necessária, os membros da família
começam a passar as cordas pelos troncos. A cordas atravessam a
diagonal dos troncos, conectando a proa e a popa de modo a serem
entrelaçadas em cada tronco duas vezes. A derrubada das árvores e a
construção demoram entre de dois e cinco dias. Ao final do quarto
dia, a família de Asumo, já exausta pelo trabalho, machucada pelo
trabalho árduo com madeira e corda e ansiosa para a viagem dali a
15 dias, se reúne na praia e festejam a conclusão do trabalho. Ao
redor de uma fogueira, cantam, contam histórias e comem peixe.
Como se vê, não apenas é processo que leva tempo, mas
também que demanda mão de obra ociosa para sua fabricação. É
impossível interromper o trabalho pela subsistência própria para
construir a jangada. As famílias mais numerosas, e com membros
capazes de trabalhar, costumam, então, serem as mais ricas. É
possível transportar apenas uma pedra por viagem, e, ao final, a
jangada costuma restar inutilizada devido ao peso é imposto sobre
sua estrutura.
A primeira Rai a ser trazida para Yap foi transportada por um
ancestral, já de nome desconhecido, há cerca de duzentos e
cinquenta anos atrás. De acordo com o conto, este patriarca da tribo
partiu da ilha em uma estreita canoa, disposto a conhecer as terras
que circundavam sua terra natal. Ao chegar à ilha, se maravilhou com
os enormes discos, formados pela erosão do vento e do mar, que se
debatiam contra o litoral e que, através dos séculos, esculpiu os
círculos. Ele então retornou imediatamente para Yap, onde
desenvolveu a jangada utilizada até hoje para a obtenção dos discos.
Ao voltar com seu objeto de fascínio, a sensação circundando o
artefato foi enorme. Foi a muito custo e insistência de seus
conterrâneos, e apenas ao fim da vida, que o pioneiro revelou como
chegar à ilha para a tribo, que então começou a colecionar sua forma
peculiar de riqueza.
Indagados sobre o porquê do fascínio com as pedras, os
nativos invariavelmente respondem que seu valor deriva da
inexistência de Rais em sua ilha. Yap não possui minerais preciosos,
ou sequer acessíveis a uma cultura baseada na pesca com
instrumentos de madeira. Tanto a falta de praticidade de sua
locomoção e obtenção, quanto a arbitrariedade do fascínio parecem
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elidir os membros da comunidade. Questionados sobre a utilidade
das pedras, também parecem não entender a pergunta. A Rai não
serve para obter nem trocar nada, nem possui qualquer caráter
religioso ou sacramental. Também não possuem qualquer relação
com o poder político da ilha, uma vez que seu sistema de governo é
baseado em uma cerimônia de pesca independente das Rais. Apesar
de sua óbvia importância para os yapianos, também não são objeto
de particular admiração estética. Não se veem membros da
comunidade contemplando as pedras. Largadas por aí mas nunca
despossuídas, e olhadas com um olhar extremamente cotidiano, as
Rais são riqueza, e sua existência se basta nisso.
A família de Yosiwo, composta por apenas quatro membros,
conseguiu fazer apenas uma viagem, quando sua mãe estava grávida,
e o pai insistia que a vida doméstica seria incompleta sem qualquer
sinal de abundância, além do filho. Desde então, as repetidas
tentativas de aumentar a família, infecundas devido a uma série de
complicações no parto, resta como o maior desgosto na vida de Yoso,
pai de Yosiwo: teme que não conseguirá ter mais uma Rai até o fim
de sua vida.
Visitados por uma equipe de filmagem canadense, Yoso
imediatamente conta aos forasteiros sua tragédia. Meio abismados,
meio risonhos, a equipe informa Yoso que estariam dispostos a obter
mais uma Rai para sua família. Eufórico, responde que deveria o
mundo aos estrangeiros se fizessem isso. Cerca de oito horas depois,
o barco retorna com um disco enorme, de cerca de seis toneladas.
Ansiosos por ver a reação de Yoso, levam a Rai para sua casa. Yoso
levanta lentamente da rede em que repousava quando vê os
americanos se aproximando. Austero, franze a testa já enrugada e
seca pelos anos no Sol do Pacífico. Caminha até a pedra com firmeza.
Examina-a minuciosamente: passa a mão por sua curvas e chega a
tentar empurrá-la para testar sua firmeza. Pergunta como
conseguiram trazê-la tão rapidamente, e os documentaristas
respondem que seu barco motorizado é muito mais veloz que uma
jangada. Aturdido com a resposta, Yoso pede que o mostrem esse
barco. Já na praia, e entendendo o modo como os canadenses
haviam obtido a pedra, traça com seu pé uma linha na terra que
separa o resto da ilha dos cinegrafistas, e responde “Elas devem ser
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trazidas em três dias. Em uma jangada”. Volta para sua casa e dorme.
Os estrangeiros vão embora, perplexos e ressentidos com a
ingratidão do velho. A Rai permanece na frente da casa de Yoso por
gerações, praticamente intocada.
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Germano Viana Xavier | Mestre em Letras, jornalista
profissional (DRT BA 3647) e um dos editores do Jornal
de Literatura O Equador das Coisas. Seu livro de contos
Sombras Adentro foi finalista do IV Prêmio Pernambuco
de Literatura (2016). Escreve há 9 anos o blog O Equador
das Coisas.

f.a., o mártir

Q

uer fazer o que quer! Não faz! Desde que arrumou aquele
emprego no ramo da publicidade, deu para alisar
almofada de espinho. Tornou-se mais um daqueles joguetes nas
mãos de patrões pançudos.
Fez de tudo nessa vida. Informal, judoca, comerciante de
guarda-chuvas, servente de pedreiro, pichador de viadutos... Sempre
quer ser tudo, sempre. Nunca foi nada. Um imprestável.
— Exalta-se sempre?! — a mãe gritava da cozinha pelo nome.
Ele, rompando, rompendo, responde prontamente. Maneja
gestos rudes de queixo, rabisca, no quarto, palavras beneficiadas,
engole o ácido da crua vida.
F. A. quer ser mártir de não sei o quê, mas quer. Pensa em
viajar na boleia, equipando-se de paisagens sem final.
A mãe saiu e foi comprar vassoura e rodo.
F. A. quer ser mártir.
Quinta-Feira, F. A. saltou do ônibus corrido de um assalto. Não
com ele, mas com o amigo. Entrou em desespero. Enxotou o
rapazote, o meliante. Pensou em intromissão. Não gostava de
intromissões, entrar na vida assim do outro, desse modo, sem marcar
horário...
Pensou na mãe raivosa e em sua imprestabilidade de dias. Não
satisfeito com sua desgraça mascarada por um terno azul e uma
gravata vermelha, desceu a ladeira do bairro correndo. Veloz,
aturdido e em outra dimensão, F. A. tropeçou e caiu. O rosto beijou o
concreto duro e a quina da calçada. Saldo: dois dentes superiores e
um inferior sem. Todos frontais. Juntou o sangue na boca. Cuspiu.
Quis ir para casa. Andou. No caminho, lembrou-se da mãe neurótica
| página 11 |
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e foi engolindo um tanto e cuspindo o outro tanto de sangue das
gengivas.
O banheiro estava brilhando de tão limpo.
F. A. ainda pensava em ser mártir.
Hora do almoço era difícil encontrar a mãe em casa, nos
afazeres domésticos e rotineiros. “Safei-me? Eu não sei o que faço.
Agora mais lascado que tudo, que todos. Sem dinheiro, sem destino,
sem vontade, sem dente, sem caminhão, sem boleia, sem dente, sem
mãe, sem dente.”
Foram três dentes. O sangue não coagulava. “Meu sangue
estava quente. Preciso comer espinafre.” Abriu a geladeira. Comeu
uma salsicha e um pedaço de queijo. Depois tomou iogurte.
Caminhou pela casa. Entrou mais. Quarto. Pegou toalha e sabonete.
Banheiro. Brilhando de tão limpo. Vassoura e rodo escorados na
parede. F. A. procurando o sexo. Sexo com gosto de sangue. Fazendo
e engolindo o sangue. Sangue quente. Água quente. Ele sangrando
ele mesmo.
F. A. sai do banho.
“Vou ser mártir”.
Os passos da mãe próximos. Aproximação. F. A. no quarto,
distraído. Mãe que entra pela porta dos fundos. F. A. no quarto,
quase limpo, limpo de banho. Mãe neurótica com manchas de
sangue na casa não mais limpa. Casa suja, mãe maluca. F. A. prestes a
morrer uma morte diária e a mãe que pega de uma faca. Mãe
entrando. Entrou. Um susto e uma frase: “O que é aquilo no chão da
minha cozinha, seu desgraçado!”.
...
Chegou a hora de F. A..
A mãe pulando no pescoço de F. A. e ele que consegue
esquivar-se. Lembrou da desgraçada gravata vermelha sobre a cama.
Foi por trás, num golpe só laçou a mãe, deu um nó forte, a mãe
ficando roxa, sem ar, F. A. sufocando a mãe neurótica, “eu vou ser
mártir, eu vou ser mártir...”
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Rodrigo Novaes de Almeida | Escritor e editor. Autor de
Carnebruta (contos, 2012) e A construção da paisagem
(crônicas, 2012), entre outros.

separação

O

carro preto uber passava àquela hora da noite ao lado do
Campo de Marte. A voz robótica do gps mandava o
motorista pegar a segunda saída da rotatória adiante. O espetáculo
acontecia em um estacionamento. A música gospel saía de caixas de
som enormes perto do palco. Não havia luz alguma. Não havia
plateia. A voz desafinada da cantora tentava chamar a atenção de um
deus fantasma. Logo nos afastamos e pegamos a rotatória,
seguíamos pro centro velho, minha mulher ao meu lado olhava
alguma coisa no telefone celular, eu não queria saber o que era,
pensava na velha de noventa e quatro anos, minha avó, morta. Uma
pessoa feliz a maior parte da vida, principalmente depois que vovô
morreu, o marechal, que conheci decrépito todo mijado em uma
cama do seu apartamento, no quartinho de visita, separado da vovó
que tinha a suíte só pra ela. Vovó teve muitos amantes depois do
marechal e cresci com ela fazendo festas em sua casa. A velha
aproveitou até bem tarde a pensão do marido. Não se casou com
mais ninguém. Por quê a minha mulher só me contou agora o que
vovó fez? Queria me poupar, disse. Por que agora, então? A velha
está debaixo da terra, aquela filha da puta intragável. Aguentei
calada anos. Como pôde colocar nosso caçula na boca do sapo pra
morrer em troca da dívida com o banco? Pra não perder a merda de
um apartamento? Não falei nada, você amava aquela sua avó. Quem
entrega assim pro diabo o próprio bisneto por dinheiro? Pra manter
os amantes mais novos? Que ódio, se ela estivesse viva eu a matava
agora com as minhas mãos. Isto ela me disse uma hora atrás,
enquanto nos arrumávamos pra sair. Depois entrou no carro e enfiou
a cara no telefone. Essa história tem oito anos já, ou nove? Nosso
caçula morreu há oito. Virose. Tudo é virose pra esses médicos hoje
em dia. Não sabem porra nenhuma. Levamos pro hospital numa
noite e na manhã seguinte já estava morto. Era melhor que ela não
tivesse contado essa história. Por que agora, então? Ela sabe que vou
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ser pai de novo, é isso? Ela sabe de Alexandra? Ela sabe que vou
embora, que vou deixá-la? Mulher sente essas coisas. Ela quer se
vingar. Talvez essa história seja inventada. É isso, inventou essa
merda toda, diabos. Ela sabe que o nosso filho mais velho vai preferir
ficar comigo na separação. Essa ressentida vai ficar sozinha. Como eu
pude aguentá-la todos esses anos? Graças a deus vou embora. Vida
nova. Esse motorista filho da puta não sabe nem chegar no centro da
cidade? Voz de gps chata pra caralho.
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Alex Xavier | 42 anos, é jornalista com passagem pelas
redações da Veja São Paulo e de O Estado de S. Paulo,
além de dezenas de outros veículos como freelancer.
Estudou cinema na New York Film Academy, nos EUA, e
na Escuela Internacional de Cine & TV, em Cuba. Aluno
do Curso Livre de Preparação de Escritores (Clipe), da
Casa das Rosas, em 2016, publica no Medium:
@alexxavier_27042.

vizinhança

B

em ajeitadinha essa cela. Falam tanto de superlotação em
penitenciárias na televisão. Que nada, cama com colchão,
uma pia, privada. Se deixarem, coloco uma mesa pequena no meio,
duas cadeiras, já ficaria mais convidativo, cara de lar. Falta janela, ver
movimento lá fora. Um espelho também cairia bem. E um cinzeiro.
Aliás, posso fumar aqui de dentro? Não vão me negar meus charutos.
Apesar de tudo, estou à vontade. Nem sinto falta do meu
apartamento de dois dormitórios — um deles, suíte —, cozinha
americana, sala com sacada, lavabo. Talvez fosse grande demais pra
uma pessoa. Agora tenho quase a mesma coisa em um espaço mais
compacto. Até seria bom passar uma temporada aqui, focado em
mim, sem tantas distrações, exercitando o desapego, como em um
retiro espiritual.
Não, agora meu advogado me explicou. Essa é só uma cela
provisória numa delegacia. Não me colocaram com os outros presos
porque queriam me linchar. Que absurdo essa violência toda. Iam me
jogar aos leões. A que ponto chegamos? Entendi que, se for
condenado, é cadeião de verdade. Vou ter que compartilhar? Sim,
droga, não tem jeito. Pena. Desde o divórcio, curto morar sozinho.
Isso há de ser explicado. Não sou um sujeito ruim. Trabalho há anos
como arquiteto, tenho meu próprio escritório, pago meus impostos,
faço umas doações, rezo, dei a melhor educação pros filhos, reciclo o
lixo, não uso drogas — só meus charutos. O delegado vai sacar o malentendido. Mesmo insistindo em perguntar o que eu tinha contra o
morador de rua. Ora, porra nenhuma. O que eu vou ter contra um ser
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miserável que perdeu qualquer traço de humanidade, vive à parte da
sociedade, virou um bicho?
De tanto passar pelo mendigo estirado ao lado daquela
barraca, achei que já seria capaz de ignorá-lo, como um item
qualquer do cenário. O resto do bando de necessitados não me
causava mais um pingo de comiseração. Isso foi no início, quando me
deixava levar pela peninha compulsória da teatralidade social.
Balançava a cabeça só para parecer sensibilizado. Como se fosse
obrigado a sentir culpa por viver de boa enquanto outro apodrece na
calçada na frente do mercado. Depois bateu a indignação. A gente
cuida do bairro tão bem e os políticos dão um jeito de estragar. Tiram
esse pessoal do centro e querem que sumam por mágica? Vão se
espalhar pela cidade, claro, buscar áreas nobres, perto de metrô. Uns
tantos instalaram seu feirão de pedintes perto do terminal de ônibus,
a poucas quadras de casa. Todo dia, brota um novo. Comerciantes
reclamam da degradação. Famílias não têm mais sossego.
Após semanas daquilo, fui me acostumando, como acontece
sempre que as autoridades passam o problema para os cidadãos em
vez de fazer o trabalho delas. Meu nariz já se programou para sentir
o azedume ao me aproximar do supermercado. Quase buscava, com
uma longa fungada, o cheiro de bosta impregnado na velha de cabelo
desgrenhado que se amontoa num colchonete. Também parei de me
importar com os olhinhos remelentos da moleca me chamando de
moço repetidas vezes. Ela costumava me acompanhar por exatas
cinco pernadas enquanto eu batia nos bolsos, comprovando a
ausência de moedas. De vez em quando, um magrelo de miniblusa,
que deixa o umbigo à mostra, aparecia todo dengoso pedindo
cigarro. Não tenho, respondia. Meus charutos eu não ia dividir com
ele. E ainda tinha os três vira-latas piolhentos. Nunca sabia se iam
rosnar pro meu calcanhar, mas fazia questão de passar bem rente a
eles, só pra evidenciar a falta de segurança daquela esquina.
Com o tempo, a microcracolândia virou algo banal, invisível. Eu
desviava como fazia com o poste, o bueiro e o saco de lixo. Menos o
moreno largado na cadeira de praia à direita do iglu azul de nylon. Ele
tinha aquela empáfia do pobre que insiste em ser feliz mesmo
enterrado na merda. Era o único ali com uma barraca. Verdade, tem
um velho cego que se cobre com a lona de caminhão. O moreno,
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porém, dormia em barraca mesmo, como se tivesse parado no meio
de uma trilha pra acampar. O tecido estava meio carcomido, com um
rasgo singelo no lado esquerdo. Ainda assim, era uma barraca. A
paisagem incomodava com ele ali, deitadão numa espreguiçadeira,
dessas de alumínio, com um forro de sacola multicolorida de feira. De
óculos de sol. Como não olhar pro mendigo se bronzeando na calçada
em frente ao supermercado?
Eu tentava desprezar o cara e, no último instante, acabava
sempre dando uma olhada. Ontem, ao falhar de novo, resolvi que era
o momento de parar e puxei papo. Perguntei se queria comida. Ia
entrar no mercado e podia trazer, sei lá, umas bolachas, um leite em
pó para as crianças, quem sabe um pão ou água de coco. Primeiro,
ele tirou os óculos escuros e me encarou como se o questionasse
sobre a taxa de juros Selic ou recitasse uma canção do Arnaldo
Antunes em aramaico. Não devia receber muitas ofertas
espontâneas. Em seguida, abriu um sorriso — ou algo equivalente na
terra dos desdentados — e respondeu que eu era muito gentil, mas
não precisava me incomodar não, tinha o suficiente. Falei pra deixar
de besteira, só precisava pedir, não daria trabalho algum. Ele insistiu
na paz de espírito, voltou a agradecer e concluiu elogiando o clima
solidário da minha vizinhança, que chamou de nossa.
Na verdade, queria saber por que ele não se escondia dentro
daquela barraca em vez de ficar no meio da passagem, impedindo os
pedestres de abstrair sua existência e obrigando todo mundo a se
importar com sua situação de coitado. Não perguntei exatamente
assim, óbvio. Porém, não achava justo alguém invadir dessa maneira
o cotidiano dos transeuntes, cada um com suas próprias
preocupações diárias. Pois não é que o cara de pau seguiu exaltando
meu senso de comunidade. Oxalá todos fossem bondosos como o
senhor, disse. Chegou a me oferecer um café. Café! Um moribundo
me oferecendo café no meio da rua. O que eu podia fazer? Ah,
aceitei. Dois ou três molares surgiram no canto da boca dele,
ressaltando sua felicidade por receber uma visita. Sem hesitar,
levantou o zíper da barraca e, gentilmente, me convidou a entrar.
Como assim? Aquela oca fedorenta batia na altura da meu peito. Ia
ter uma máquina de Nespresso lá dentro, por acaso? Eu na barraca
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do mendigo folgado do mercado, tomando um expresso, até
parece... Entrei.
Impressionante como essas barracas parecem espaçosas por
dentro. Lembra o interior de um circo, com um pé direito alto. O
cuidado com a decoração fez toda a diferença. Ao passar pelo hall,
percebi como o indigente soube aproveitar cada centímetro. Esperto,
teve a ideia, por exemplo, de dependurar espelhos nas laterais. A sala
fica bem mais ampla. Também usou poucos móveis, deixando o
ambiente leve. Só o necessário, como o sofá de tom neutro —
branco-gelo, eu chutaria —, um pufe cúbico, o hack raso com uma TV
de tela plana, mesa de jantar. A decoração minimalista remetia às
casas orientais, abusando das linhas retas. Dois quadros pequenos —
reproduções de Hokusai —, uma luminária fina, um bonsai
recebendo luz pelo rasgo do lado esquerdo da barraca. Imagino que
facilite a limpeza não ter tanta tranqueira. Fiquei besta com o ba
gua de dragão voltado para a porta. Por ali, passou um feng shui,
certeza.
O homem pediu pra me sentar e ficar à vontade. Ia à cozinha e
voltaria com o café. Bateu uma curiosidade de explorar a barraca,
saber como ele solucionou o problema da pouca metragem no
quarto. Com discrição, bisbilhotei a sala. Tinha umas fotos da família
nos porta-retratos. O desgraçado tinha mulher e dois meninos. A
pirralha da remela não era dele como eu pensava. Tentei espichar o
pescoço lá pra dentro. Cheguei apenas à porta sanfonada do
banheiro, outra boa sacada pra aproveitar espaço. Piso em cimento
queimado — ou era a própria calçada, não deu pra ver direito. Mas
tinha pastilha de vidro no chuveiro. Boxe simples, meio vidro apenas.
E não é que coube ali uma banheira pequena? Dessas que não dá
para se esticar, mas já estava ótimo. Sempre quis instalar uma em
casa. Minha ex-mulher ranhetava, dizia que a gente só ia escorregar
naquilo o tempo todo. Pois até o mendigo da frente do mercado tem
condições de entrar numa. Toda vez que eu passasse e ele não
estivesse jogado na cadeira de praia ao lado da barraca, iria imaginar
o malandro relaxando na banheira.
Pronto, o delegado já quer saber se eu sinto inveja da
liberdade do morador de rua. De onde tirou isso? Eu tenho meu
canto, suei muito por ele, fiz por merecer cada móvel daquele
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apartamento. Não vou desejar a vida de alguém que não tem nem
endereço próprio, vive como cigano e pode ser tragado pelo esgoto a
qualquer momento. Só porque a barraca rasgada dele é maior do que
eu pensava, ele tem banheira e eu não e faz um café muito gostoso?
Sim, o café do moreno era bom. Antes que voltasse da cozinha, eu
senti o cheirinho. Faço muito com pouco, exibiu-se depois. Eu
tomando café na barraca do mendigo do mercado, bateu uma
vontade de fumar. E como estava usufruindo da hospitalidade do
coitado, aceitei compartilhar um charuto meu, torcendo para o
magrinho de miniblusa não aparecer na porta. Ele ficou muito
agradecido e deslumbrado. Nunca tinha fumado um daqueles.
Brincava de bacana, baforando meu Cohiba com poses, ora de
aristocrata, ora de pai de santo. Não foi à toa que, com a falta de
traquejo, tenha deixado a brasa cair.
O fogo se alastrou em uma onda alaranjada. Afinal, aquilo era
uma barraca de nylon. Consumiu tudo em milésimos. Foi-se o sofá
branco-gelo, foi-se a TV de tela plana, foi-se o pufe cúbico, foi-se o
bonsai. E foi-se o moreno, de um instante pro outro, transmutado em
uma chama humanoide que se debatia contra o solo, fundido à lona
derretida. Por um milagre, eu consegui sair de lá com queimaduras
nas mãos e fumaça nos pulmões. Só me lembro de acordar hoje no
hospital, algemado à maca. Por que foi fazer uma merda dessas,
perguntou meu advogado. Não sei, tentei ao máximo evitar o
problema, passar ao largo dele, como todo mundo. Mas não sou má
pessoa. Só precisei ver aquela anomalia de perto. Um mendigo
sentado na cadeira de praia ao lado da barraca de camping na
calçada do supermercado acaba com a harmonia de qualquer
vizinhança.
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familiares

m

eu reflexo no espelho enquanto a água caía era
agradável até. olhava aqueles olhos incansáveis, nus,
besteira enquanto a água caía e meu cabelo estava batido na testa.
as cicatrizes estavam calmas, pareciam que estavam um pouco
limpas. esfreguei os olhos. o espelho começava a embaçar com o
vapor quente e joguei com as mãos em concha um pouco d'água
nele, então novamente estava limpo conforme a água rolava, me
olhava de novo, minha pele vermelha, minhas tetas, pau, pelos, ali,
recebendo água. vivos. carne humana penando num banho. fechei o
registro.
a toalha estava debruçada sobre o box, peguei ela e comecei a
me enxugar. esqueci do espelho. terminei aquilo, joguei a toalha no
ombro e saí do banheiro. atravessei o quarto, pendurei a toalha
molhada no peitoril da janela que dava de frente pruma ruazinha
suburbana. fui até a cozinha, procurei nos armários por pão. oh
merda, pensei, eu jurava que tinha uns restos por aqui. abri o forno,
somente uma frigideira suja. microondas, nada. estava sem nada.
bandini se arrastou até meus pés. pulou no armário e ficou de frente
para mim. olhei ele com carinho embora estivesse sem o que comer,
estiquei a mão até ele e cocei seu queixo com a ponta dos meus
dedos, então, balancei sua cabeça e desci a mão até o rabo num
gesto de apreço. ele se transformou num arco como se estivesse
cansado, morto da vida de gato. olhei para o pote dele e estava sem
água. a água desceu até o pote que logo se encheu, jorrou, desliguei.
dei-o de beber. me pareceu indiferente. fui olhar seu pote de comida.
pão. olhei em volta, balancei a cabeça dizendo “sim, é, sim”, ele
estava no topo do armário lambendo as patas. okay. entre o fogão e
o armario havia um forte. olhei por cima do forte. “sim, é, sim”.
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bandini caiu de cima do armário. sacola rasgada e um pouco de pão
jogado ali. apanhei aquilo e joguei no balcão. era pouco, não
adiantava nem roubar aquilo do gato, pensei, nem adianta. joguei o
resto no pote. olhei para bandini que via meu caralho balançando
como uma folha seca no vento de outono: você quer pão é? POIS
COMA A DROGA DO SEU PÃO!
meu cabelo já estava mais seco, não totalmente, mas pude dar
uma jogada nele prum lado pra secar mais rápido o outro. fui até
minha carteira e achei alguma coisa, peguei-a. joguei ela sobre a
cama. coloquei um calção, sem cueca mesmo, e uma regata de pano
fino, meus chinelos estavam na porta. a carteira já estava no bolso.
abri e fechei a porta atrás de mim. bandini havia ficado sentado no
sofá, estávamos rompidos.
desci as escadas com meu pau dançando nas calças.
cumprimentei Carmen. AS CARMENS ESTÃO POR TODO LUGAR. acho que
era algo assim, sempre acabava mudando as frases que ouvia, tinha
um problema com essa de decorar frases prontas de grandes
escritores. nomes de grandes obras de grandes pintores. por isso
denominava tudo que via de hopper como TRISTESSA. foi kerouac que
usou tristessa? o nome do cara se escreve assim mesmo: H-O-P-P-E-R?
carmen era bonita, mas me odiava, sempre que ela batia na porta eu
estava nu, acho que ela não gostava disso. tentei vestir pijama, mas o
pano estraga minha pele. uma vez ela me disse que bandini poderia
me passar algum tipo de doença se eu vivesse sempre pelado perto
dele. automaticamente tudo o que pude pensar foi como dispensar
ela. mas continuava a cumprimentá-la, por mais louca que fosse ela
era bonita, dois filhos — um casal —, sozinha como eu só que um
pouco mais velha. escolhemos aquilo, penso, nada acontecia a não
ser uma conversa morna, quente nunca havia acontecido. naquele
dia ela usava uma camiseta de verão com um decote que mostrava
sua pinta no topo do seio. nos gostávamos de longe.
subi a rua a qual minha janela encarava. não havia ninguém
por ali. resolvi que era um bom dia, mesmo passando das 4 horas já.
não costumava sair pra comprar pão à tarde, geralmente nem saía
para comprar pão, mas eu tava com uma puta preguiça de cozinhar
qualquer coisa que pudesse saciar a droga da minha fome. nunca ia a
casa de Carmen comer. não seria a primeira vez naquela ocasião. subi
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e dobrei a direita no segundo cruzamento. estava na frente de um
cara que concertava eletrônicos quando vi um lindo toca-discos ali,
parado, parecia bem. 200 paus. um homem precisa morrer de fome
para ouvir música decente? na loja ao lado havia uma máquina de
escrever, portátil, parecia amigável, linda em toda sua velhice. ela era
inútil, sim. mas achei que poderia ter uma dessas e escrever umas
coisas com conteúdo vital para colocar nuns sebos pela cidade, se
ganha grana com isso? achava que ainda repor doces em uma loja de
japas não era um mau negócio, você nunca tem folga, mas tem grana
para tomar um cervejas de vez enquando. era domingo.
padarias eram lugares muito limpos, bem cuidados, você sentia
o cheiro de pão quentinho e merda correr. fui até as geladeiras e
saquei dois pares de cervejas. peguei quatro pães. dei a grana que
me possuía, ganhei o troco e a nota. não ia dormir com fome nem
sóbrio, ainda me restava metade dum vinho, pensei com as bolas.
sequer olhei para o público do estabelecimento. as pessoas me
desprezam nos domingos. e eu desprezava-as todos as horas. botei o
pé pra fora da limpeza e o telefone tocou no bolso. a sujeira sempre
está por ai, vejam eu por aí andando.
“alô?”
“Grol?”
“não, sou Ezra Pound”
“ei, tá em casa?”
“ernie, você não tinha estourado os miolos?”
“você nunca leu o velho e o mar até o fim...”
“verdade... nessa tenho que concordar, velhos e mar depois de
um tempo me dão sono”
“posso aparecer com Odetta lá no seu bangalô daqui uns
tempos?”
“não tenho nada pra fumar mais, Céline”
“levamos algo junto com umas latas, Odetta quer que você leia
alguma coisa pra gente”
“leituras já não são feitas há anos, cara, pelo menos nunca me
chamaram pruma, mas se o fumo for bom te devo uma”
“já chegamos aí”
“okay, tô descendo lá agora”
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quando desliguei o celular a polícia subia lentamente a
depressão da cidade. me seguiram com os olhos, minha bunda nua
dentro do calção jeans. minha camisa manchada no peito de sangue.
resolvi sacar uma garrafa. o álcool começava a dar uma alegria. desci
a ladeira junto com o gosto puro de uma cerveja de geladeira.
subi sem que Carmen pudesse me ouvir. abri a porta e bandini
estava no peitoril da janela que havia esquecido de fechar, talvez ele
tivesse agradecido por isso. ou poderia ele ter simplesmente ligado o
forno? tranquei a porta, deixei as cervejas na geladeira e a outra
garrafa vazia deixei no balcão, o pão coloquei no armário por
precaução. fui pro quarto. joguei a carteira na cama e as roupas
caíram lá. sentei na beira da cama olhando pra parede, rachada bem
perto da porta. um dia a gente arruma. havia um quadro, UM
QUADRO, uma mulher com quem eu me correspondia me havia
mandado, sp, caramba, era longe pra burro. era a cena dum cara —
seria eu — olhando um quadro numa parede rachada. então, se você
visse a cena de trás de mim veria dois quadros. ela havia me dito
“diga-me as cores das paredes, como é a rachadura, me mande uma
foto se der, diga-me a cor de tudo!”. fiz o que ela pedia então uns
meses depois isso chegou para mim, Carmen pegou e me entregou
quando cheguei do trabalho com os japas. seu nome era Mel
D'aparecida.
bateram na porta. deixei que batessem mais uma vez por pura
diversão enquanto eu ia pra geladeira em busca de cerveja, abri e dei
um gole. caminhei até o sofá, deitei . ENTRA AÍ, ERNIE, falei. a porta
abriu. ERA CARMEN, fiquei ali olhando pra ela e ela encarando minha
carne pendendo no sofá velho e não pude fazer nada a não ser lhe
oferecer uma cerveja. estava em choque ela. não sei, ficou ali
paralisada olhando para meus bagos e depois rompeu a porta
disparando escada abaixo pra casa dela. as pessoas lidam mal com a
vida, pensei, era só um pouco de carne, quem liga pra isso? sim, eu
não ligava, era normal ficar assim para mim, para ela devia ser
ocultismo, queria saber há quanto tempo ela não baixava as cuecas
de alguém. acho que muito tempo de solidão fizeram-me gostar de
ficar assim, não tinha nada mais para ver nu, era só eu e bandini. e
um gato já anda nu o tempo todo. adaptei-me a ele.
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teria que descer, falar com Carmen mais tarde, talvez. vestido,
claro. dizer que achei que era Thomas, que ele tinha ficado de chegar
aqui. bom, não sei, ela poderia achar que eu queria abusar dela ou
algo do tipo, sentia em seus olhos que ela tinha traumas disso e não
queria piorar ainda mais suas dores antigas. não queria espancar seu
filho de novo se ele viesse dizer que também usava calças para mim.
não iria ter perdão. ia quebrar o prédio na cabeça dele.
a porta havia ficado entreaberta, então pude ver a cara de
Drummond na porta. “EI, CAIO, ENTRE AÍ” disse para ele enquanto
levantava e ia de encontro a sua mão. fazia um tempão que não o via
e um tempão também que estava de conhecer sua mulher, Odetta.
um raio de luz brotou do fundo da porta, encobri meu olho e vi e ouvi
os passos dela. era um mulherão, cabelos platinados, usava uma saia
com meia-calça preta por baixo, seus tênis brilhavam — não sabia
que as pessoas lustravam tão bem as coisas nos tempos atuais —,
seu sorriso era amarelo e encantador. abracei-a e dei um beijo no
rosto. convidei os dois para sentarem e rompi até a geladeira
pegando as cervejas que estavam lá. Thom me lançou o que havia
trazido e deixei na geladeira, dai fui sentar com eles no sofá. eles
estavam no que ficava de costas pra porta, um marrom descascado
que ganhei quando meus pais haviam comprado novos. o meu ficava
na diagonal. a tevê estava estragada então tive que colocar alguma
coisa para ouvirmos. foi o que fiz, tocava alguma coisa velha dos
Macacos. “você ainda escuta essa merda?” Odetta disse devagar.
“sim, gosto do jeito que as palavras soam, melhor que muito
poema desse cara aí do seu lado”
“não escrevo poemas, Grol”
“estou falando de mim mesmo”
então Odetta perguntou se podia tirar a roupa também,
bandini e eu não fizemos objeções. thomie já estava sem camisa e
também entrou naquilo. eu acariciava bandini que gostava do som
dos Macacos porém com certeza preferia um bom cara rappando a
vida. digamos que eu também gostava daquilo. bandini me encarava
mamando a cerveja, já estava meio avoado e começava a falar
bastante, Ernie já via isso e me incitava a começar a ler os poemas,
eu tentava atrasar ele mandando começar outro cigarro. levantei fui
até a geladeira e peguei mais cervejas para todos, vi Odetta em pé ali
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do meu lado. “onde é o banheiro?”, falei apontando pra porta “bem
ali”. ela foi e voltei pro sofá.
“como vai a titia thomie?”
“cê sabe, cara, complicada, os médicos disseram que ela não
tem muito tempo, tem muita coisa junto com o câncer” pausou para
acender o charo e no mesmo momento Ode estava de volta, os dois
se beijaram, bandini pulou no sofá do meu lado deitando sua cabeça
no meu pé, “sabe quando vou lá ela diz que tudo está bem, que ela
quer morrer, ela sabe o que significa para mim, sabe que ficarei um
bocado mal, quer tirar o peso das minhas costas...”
vi lágrimas nos olhos de Knut como nunca havia visto na vida.
“ela sempre foi uma grande mulher, Thomie, você sabe bem
disso”
aquele papo havia me deixado um tanto mal, até bandini já
queria pular da janela. eu somente olhava para ela, caminhei na sua
direção, olhei pra baixo. “isso não mata ninguém!” falei “isso não
mata ninguém!”. bandini queria saber do que eu estava falando
então peguei-o no colo e o mostrei. fixamente ele olhava para baixo.
um andar só. minha cabeça já estava querendo se desligar e bandini
deu um soco súbito e acabei largando-o em queda livre. somente vi
seu corpo caindo em câmera lenta até o chão e seu corpo se
revirando no ar para cair em pé. acho que foram uns três segundos
ou menos. “ELE CAIU LÁ, ELE CAIU LÁ!”. disparei porta afora e desci as
escadas nu mesmo. abri a porta para ele que correu escada acima.
fechei a porta e subi, quando fui fechar vi Carmen me encarando.
teríamos uma longa conversa.
fui ver se bandini não tinha quebrado nada. estava salvo.
sentei. pensei, esse gato sabe pular, ou todos sabem. não sei, não
seria um bom suicida. tinha cara de um mas não o poder de um,
matutei, tínhamos muito em comum. tentava recuperar o fôlego.
achei um camel na mesinha do rádio que tocava lindamente. Sal.
botei fogo naquele fumo e agarrei bandini nos braços. resolvi que
leria para eles, Thom precisava disso, Ode também, bandini não e
nem eu. mas uma vez só pensei em alguém que não fosse eu e meu
gato. fui pegar os poemas.
conforme eu lia os poemas os cigarros passavam na minha
boca. bebia um pouco de conhaque conforme o poema e aquilo
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corria com a limpeza de um rio poluído. os espectadores eram
admiradores o que me dava a liberdade de errar e não precisar
voltar, podia inventar versos alternativos ao que tinha no papel,
assim a coisa parecia nova. mesmo não sendo propriamente isso.
depois de uns 20 minutos me cansei. já tínhamos ficado ali bom
tempo, com eles ali, bandini concordava comigo. mesmo que já
estivesse até caído no sono.
lembro que falamos mais um pouco e eles decidiram ir.
concordei com a cabeça e deixei-os se vestirem.
me despedi de Odetta e fui cumprimentar Thom. ele ainda
estava meio tocado, me disse que iria no hospital agora à noite e eu
desejei sorte e disse pra mandar lembranças para titia. o clima estava
mau. o tempo fechara. bati em suas costas quando nos abraçamos,
observei eles descendo as escadas e depois, pela janela, entrando no
gol 2000 vermelho deles. onde quer que uma alma estivesse indo ela
saberia de algo. não é possivel que se esqueça boa parte das coisas,
imagino lá agora, leito de morte nós sabemos de tudo, tudo, eu
queria era mesmo aprender e não somente deletar para reaprender
a droga da vida.
sentei no sofá clamando por paz.
fui até a cozinha fazer café clamando por paz.
desliguei o rádio e bebi a última cerveja clamando por paz.
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manifesto do rinoceronte

T

rim, trim... trim, trim... trim, trim...
— Alô... alô... Quem? Quer falar com quem? Ele não
está! Como? Se eu achei o seu celular? Ele não está! O quê? Este
celular é seu? Bom... que bom! Que bom que você me encontrou,
porque eu tinha mesmo que lhe falar umas coisas... Dia vinte de
maio, deste ano de nosso senhor Jesus Cristo, acontecerá uma
enorme manifestação na Praça da Sé; na verdade, um ato
manifestatório. Neste santo dia de luz, milhares e milhares de
pessoas jogarão os seus celulares no chafariz da Praça da Sé. Vamos
abarrotar o chafariz da Praça da Sé com uma copiosa quantidade de
celulares, de todos os tipos e de todas as marcas, de todas as cores e
tamanhos, de toda e qualquer operadora! Sim, os celulares todos! O
do Rei, o do impostor, o do vagabundo, o do caixeiro-viajante, o do
leproso de Pouso-Alto, o do sacristão, o do guardador da catacumba,
o da prostituta, até o do próprio Senhor Jesus Cristo, se ele voltar
como disse que volta, e o seu, e o meu... Aliás, o meu não, visto que
nunca tive um! Mas agora tenho o seu e é isto que devo fazer com
ele: afundá-lo na água cristalina do chafariz da Praça da Sé... Todos
juntos, de mãos dadas, não seremos poetas de um mundo caduco...
O quê? Se eu estou em São Paulo? Mas é claro que não, pacóvio!
Estou aqui mesmo, em Guará! Olha, este iluminado dia, o vinte de
maio, marcará o início do fim de um recomeço: todos de volta ao
cheiroso papel e ao bom tinteiro, mãos à pena, e escreveremos uma
infinidade de cartas, missivas, bilhetes, rascunhos... E retornarão à
labuta, ao extinto ofício, os carteiros, mensageiros, estafetas,
pombos-correios, arautos, alcoviteiras, alcaguetas e proxenetas... E
ouviremos os éditos em plena praça pública, quem sabe pela boca do
próprio Nero ou pela boca dos seus muitos arautos. E leremos
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saborosamente as nossas doces cartas, embrulhadas no conforto dos
envelopes; e selaremos as nossas doces cartas com a nossa gosma de
saliva ou com cola de trigo. Nero há muito que já possui a sua
chancela real! E leremos nossas cartas anônimas uns aos outros,
dando-nos a saber uns dos outros; e leremos nossas ridículas cartas
de amor, porque todas as cartas de amor são ridículas...
Reaprenderemos com os poetas, com os romancistas, com os
filósofos, a delicada arte de deitar no papel o enlevo da palavra. E
viva a palavra escrita! Viva! E viva a palavra falada tête-à-tête! Viva!...
Quem? Quer falar com quem? Ele não está! Quem está falando
aqui?... Sandemos! Sandemos não quer mais assistir a essa miséria
dos homens, essa miséria que os faz se debruçarem em solilóquios
infindáveis, de boca escancarada no fone deste detestável
maquinário, este pequeno e medíocre ditador que dissolveu no
homem o valor de sua palavra! Senhoras e senhores, companheiros e
companheiras, irmãos e irmãs, abaixo à conectividade ilusória!
Abaixo à manipulação virtual da palavra! Abaixo ao logro da
sociabilidade instantânea! Abaixo à caduquice do mundo globalizado!
Todos juntos, de mãos dadas, afoguemos todos os celulares no
chafariz da Praça da Sé! Dia vinte de maio! O grande dia, o dia da
libertação! Quem? Ele não está! O quê? Onde pode me encontrar?
Qual o quê! Adiante-se ao grande dia e me mande uma carta, você
pode endereçá-la a... Não! Carta, não! Não me mande carta alguma,
porque não tenho endereço fixo, moro em toda parte. Mas o senhor
pode me encontrar na biblioteca pública, onde passo as tardes em
distantes viagens; ou mesmo aqui, na praça, ao pé desse chafariz
minúsculo da nossa cidade interiorana, onde se ergue a estátua do
trisavô de Nero, o velhíssimo Rodrigues Alves, imperador e herdeiro
do grande Príapo. Sim, Príapo! Quem é Príapo? Ora, é o grego da
piroca dura, da rola em riste, da estrovenga ingente! Não conhece?
Santa seja a tua ignorância! Então não sabe a genealogia do nosso
amado Nero? O quê? Ele não está! Quer o seu celular de volta? Onde
pode pegá-lo? Então o senhor não ouviu nada do que acabei de
dizer? Dia vinte de maio, no chafariz da Praça da Sé, acontecerá... Já
sabe? Ora, se o senhor já sabe então vá buscá-lo neste dia, no lugar
devidamente informado, mas devo precavê-lo de que ele, este reles
ditador eletrônico, não lhe será mais útil em nada, em coisa alguma,
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após a data em questão; e, quando menos, lhe será tarefa inglória
procurá-lo em meio à copiosa quantidade de celulares, de todos os
tipos e de todas as marcas, de todas as cores e tamanhos, de toda e
qualquer operadora, que lá estarão naufragados no silêncio definitivo
de suas panes! E viva as panes de todos os celulares! Viva! E viva o
chafariz da Praça da Sé, repositório de todo lixo eletrônico enfim
extinto! Viva! Quem? Ele não está! Quando? Somente dia vinte de
maio, meu senhor, antes não poderá ser! Que fique o não-dito pelo
dito! Não entende? Nem eu tampouco posso entendê-lo! O quê?
Hoje? Dia vinte de maio é hoje? O senhor está certo disso? Sem
sombra de dúvida? Não posso contestá-lo, porquanto eu mesmo me
perco nos dias, nos meses e nos anos atuais, por falta de um
calendário que me guie nas veredas do tempo. Mas se o senhor
afirma, está mais do que afirmado! Em vista disso, estando eu aqui
em Guará, impossibilitado de chegar a tempo na Praça da Sé para o
grande ato, não me resta outra saída senão principiar aqui uma
modesta representação do que se passa por lá e dar início ao
afogamento dos celulares no pequeno chafariz que aqui temos! Dou
por aberto o ato manifestatório que depõe a ditadura dos aparelhos
eletrônicos de conectividade instantânea, a começar por este aqui
que tenho nas mãos! Senhor, faço votos de que passe bem!
Glup!
Pi, pi, pi, pi...
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Lauro Elme | Natural de Lorena-SP (1954). Mora
atualmente em Praia Grande-SP. Algumas atividades:
ator, professor, redator de jornal e diretor de arte.
Algumas obras: Os estranhos anões gigantes (Editora
SM); Bobagens Anônimas (Autêntica Editora); Apagão
(conto — Editora Terracota). Alguns prêmios: FEMUP
(Festival de música e poesia de Paranavaí), Prêmio
Monteiro Lobato (Sesc Brasília), Prêmio Machado de Asis
(Sesc Brasília), Tomorrow Project (Intel e FIAP), etc.

punição de campo

1917

— Primeira guerra mundial. Entre as enfermidades não físicas mais comuns desta época,
está o chamado “choque da bomba”, um desequilíbrio psicológico
cujos sintomas incluem cansaço, tontura, dores de cabeça e falta de
concentração. Nos casos mais graves, o soldado sofre um colapso
nervoso, ficando sem condições de voltar para a batalha. Como
tratamento ao “choque da bomba” os médicos recomendam repouso
total e afastamento das batalhas por tempo não inferior a quinze
dias. No entanto, o exército britânico aplica este tratamento apenas
para os oficiais de alta patente, os soldados comuns são enviados de
volta às linhas de frente sem nenhuma atenção. Isso porque muitos
comandantes enxergam esses soldados apenas como covardes que
querem fugir à luta. Caso o soldado descumpra a ordem de voltar à
batalha, será tratado como um desertor, podendo ser condenado à
extrema sentença chamada “punição de campo número um”. Nela, o
soldado é amarrado durante horas, em local ao alcance da artilharia
inimiga. É uma assustadora roleta russa psicológica.
O jovem Elliot Finley é um desses soldados. Após assistir seus
companheiros serem desmembrados pela explosão de uma bomba,
Finley é levado para a base em estado quase catatônico, com os
olhos vidrados e balbuciando palavras desconexas. O médico
constata que, embora coberto de sangue dos companheiros mortos,
o soldado, surpreendentemente, não possui nenhum ferimento físico
que o impeça de voltar para o campo de batalha.
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A tarefa da frente inglesa é impedir a qualquer custo o avanço
inimigo, sendo cada homem um elemento imprescindível nessa
tarefa. Dessa forma apenas aqueles que não possuem mais membros
para andar ou segurar uma armar são poupados da luta. Assim, por
ordem do comandante e orientação do médico, na manhã seguinte o
soldado Finley é mergulhado em água fria para baixar a febre, recebe
uma cota de ração e é enviado para o front. Mas Elliot trava uma
batalha somente sua, enfrentando um inimigo que apenas ele vê.
Ainda no acampamento grita palavras incompreensíveis e atira–se ao
chão para fugir de bombas imaginárias. “É o choque da bomba” grita
alguém entre os soldados. “Isso não existe” responde prontamente o
comandante em voz alta antes que o medo e a insegurança contagie
os outros. “É apenas uma desculpa para esconder os covardes. Para
estes só existe um tratamento”. Dizendo isso ordena que três
soldados carreguem Elliot até o front e o amarrem a uma árvore além
da trincheira. É a “punição de campo número um”.
Quase todos conhecem Elliot Finley, sabem que é um bom
sujeito, sabem que não é um covarde ou desertor, mas sabem
também que o “choque da bomba” é uma doença sem cura para
soldados rasos. Já viram homens tomados por esse mal correrem
desarmados e nus em campo aberto em direção às linhas inimigas,
ou então apoiarem o fuzil no chão, apontar para a base do queixo e
atirar na própria cabeça. Não existe um final digno para quem sofre
dessa doença, mas a “punição de campo número um” é, sem
dúvidas, o mais desonroso deles.
Finley é amarrado firmemente a uma árvore no limite da
floresta onde estão entrincheirados. À sua frente abre–se um amplo
vale, outrora verde, cheio de crateras de bombas lançadas pelos dois
lados. Mais adiante, onde a vista já quase não alcança, estão as linhas
inimigas. É de lá que sairão os soldados alemães em direção à
floresta. Em direção a ele. Finley olha para o lado, a dez metros de
distância um soldado mais jovem que ele está amarrado a uma
estaca enterrada no chão. É um desertor, alguém que não queria,
que não deveria estar ali. O jovem retribui o olhar em silêncio, sente
medo, sente vergonha de estar com medo. Finley olha novamente
para a frente, já não chama mais pelos companheiros mortos, não
sente febre ou dor de cabeça. Está consciente da sua situação. É
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como se o demônio o quisesse lúcido e desperto para assistir à
própria morte. No horizonte o vale parece ganhar vida, sua linha
ondula como se a mata respirasse. São os soldados camuflados que
caminham em sua direção. Ele sabe que logo estará ao alcance das
balas inimigas. Como confirmação ouve o assobio de um projétil
muito próximo, indo arrancar lascas da árvore à sua esquerda. Ele
está sendo usado para calibrar a mira do inimigo. Ao seu lado o
jovem desertor, de não mais que dezoito anos, chora alto chamando
por sua mãe, mas é interrompido brutalmente por uma bala certeira
entre os olhos. Finley deseja a mesma sorte. Fecha os olhos e espera.
Pensa em seus pais, em sua casa em Kingsbury no subúrbio extremo
de Londres. Pensa em Moira, sua jovem esposa de cabelos dourados
e olhos azuis, grávida de quatro meses. Como ele desejaria vê–la uma
última vez, beijá–la uma última vez. Como desejaria conhecer sua
filha, tem certeza que será uma menina, se chamará Vitória, como a
rainha falecida. Lembra do dia da despedida quando Moira o fez
prometer que voltaria. “A guerra não pode durar para sempre Elliot,
um dia terá que acabar, então, nesse dia, corra para Kingsbury, venha
conhecer sua filha”. Elliot prometeu que voltaria, nada o impediria de
voltar, daria tudo para vê–la novamente, daria tudo para conhecer
Vitória. Aperta os olhos, desejaria estar em outro lugar, em outro
tempo, onde o medo não fosse a única certeza da vida.
Ao seu redor as balas assobiam, arrancando folhas e galhos das
árvores próximas.
2017 — Londres é uma das cidades mais cosmopolitas do
mundo. Berço de inúmeros movimentos sociais, a metrópole está
repleta de artistas de rua que, nas calçadas, estações ou praças
públicas exibem seus talentos. Por isso, as pessoas que descem na
estação Baker Street do metrô e utilizam a saída da Marykebone
Road, pouca atenção dão à figura de um jovem parado na calçada
vestindo um antiquado uniforme do exército britânico. Para muitos, é
mais uma das inúmeras performances de estátuas vivas destinadas a
conseguir atenção e moedas de turistas, para outros é somente uma
promoção do Museu de Cera Madame Tussauds, distante apenas
cinquenta passos da estação.
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Elliot Finley está imóvel, atônito. Abriu os olhos
involuntariamente ao ouvir o som de uma sirene vindo em sua
direção. Acha que talvez tenha sido atingido, embora não sinta dor
ou tenha ferimentos. A árvore onde estava amarrado desapareceu,
assim como o vale machucado de crateras. No lugar da paisagem de
destruição Elliot vê imagens que seu cérebro não compreende
imediatamente. O som que o fez abrir os olhos se afasta juntamente
com um caminhão vermelho na larga avenida à sua frente. Onde
está?
Pessoas passam apressadas ao seu lado indo para todos os
lados. Alguns usam ternos, outras usam roupas estranhas e coloridas.
Algumas mulheres estão quase nuas, mas ninguém parece se
importar com isso. Está em uma grande cidade, sem dúvidas, mas
onde? Imagina que está na cidade para onde vão os mortos, uma
cidade como nenhuma outra que conheceu, com prédios
impossivelmente altos e automóveis de formatos estranhos. Onde
está?
Lentamente, com medo que tudo desapareça ao se mexer, gira
sobre os calcanhares para olhar ao redor e o que vê atrás de si o
deixa estarrecido. Ele está em frente à estação Baker Street do
Underground de Londres, sobre a entrada da estação a inscrição
“1912” em ferro chumbado à parede informa o ano de sua
inauguração. “Estou em Londres”, balbucia Elliot. Ele se lembra desta
estação, se lembra de sua inauguração há apenas cinco anos. Esteve
ali com seus pais e com Moira. Eram pouco mais que crianças à
época, ele com quinze e ela com doze anos. Naquela estação deram o
primeiro beijo e juraram amor eterno. Se lembra que depois de três
anos de inaugurada, a estação serviu de abrigo durante um
bombardeio alemão contra a cidade. Foi após esse ataque que o
exército o convocou.
Enquanto relembra esses fatos, um rapaz passa por ele e
entrega um desses tabloides distribuídos gratuitamente em quase
todas estações. Elliot pega o jornal impressionado com a realidade da
fotografia colorida estampada na capa, mas seu olhar é atraído para
a parte superior, onde lê: Londres, 29 de janeiro de 2017. “Então a
morte nos transporta cem anos para o futuro?”, pergunta em
pensamento, “Mas com qual propósito?”
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Elliot não sabe se está morto ou não, mas sabe que está
mesmo em Londres, reconhece algumas construções, como a do
próprio metrô. Talvez a cidade seja fruto da sua imaginação, mesmo
assim parece muito real para ele, com seus sons e odores. Real ou
não, Elliot se sente feliz em imaginar que sua Londres sobreviveu à
guerra que muitos acreditavam ser o fim do mundo. As pessoas ao
seu lado caminham sorridentes e aparentemente felizes conversando
despreocupadas.
Elliot começa a caminhar sem direção certa ao longo da Baker
Street. De repente, para intrigado, no número 221B vê uma
construção de três andares com a inscrição: The Sherlock Holmes
Museum. “Então o velho detetive existiu?”, pensa confuso. Ele se
lembra de ler as novelas policiais que faziam tanto sucesso. Mesmo
na frente de batalha alguns soldados levam as aventuras do detetive
na mochila. Era um meio de fugir aos horrores. Mas ele achava que
Sherlock era apenas uma personagem. Em frente ao museu, um
homem vestido com trajes da sua época organiza uma pequena fila
de visitantes. Sente vontade de tirar suas dúvidas, mas nesse instante
alguém bate em suas costas chamando-o: – Elliot? Elliot Finley?
Elliot se vira. À sua frente uma senhora apoiada em uma
bengala, aparentando idade bastante avançada, olha para ele
interrogativa.
— A senhora me conhece?
— Você não é Elliot Finley? — Pergunta a mulher novamente.
— Sim — responde Elliot ainda surpreso.
— Então eu o conheço — fala a velha. — Também conheci seus
pais. Eu o reconheci pelo uniforme. Hoje em dia não se vê uma roupa
dessas fora de um museu. Você realmente não mudou nada Elliot
Finley, está como nas fotos. Se você não se importa eu gostaria que
caminhasse comigo até em casa. No verão sempre saio para um
passeio no parque, preciso andar e tomar sol. — Elliot acompanha a
mulher voltando devagar pela avenida. — Como estava dizendo não
vejo seus pais desde 1945, no final da segunda guerra mundial.
— Tivemos uma segunda guerra? — Pergunta Elliot,
interrompendo — Não bastou uma?
— Você tem razão, parece que uma não bastou para
aprendermos. Na verdade, acho que nem duas bastarão, com os
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governantes que chegaram ao poder este ano, uma terceira guerra
mundial não está descartada nos próximos anos — responde fazendo
o sinal da cruz.
— Então como conseguimos uma Londres tão bonita e
próspera como esta?
— O mesmo talento que o homem tem para destruir ele tem
para construir.
Viram à direita e caminham uns trinta metros pela Melcombe
Street, parando em frente a um prédio residencial de tijolos
vermelhos. — Eu moro aqui — anuncia a velha. — Talvez você queira
entrar para tomar uma xícara de chá.
— Eu preciso ir até Kingsbury — fala Elliot. Ele não sabe o que
poderá encontrar em Kingsbury, nessa Londres desconhecida.
Provavelmente a casa de seus pais não existe mais. Mesmo assim
sente uma grande necessidade de ir. — É possível ir de metrô até lá?
— É possível ir de metrô a qualquer lugar em Londres —
responde a velha. — Essa cidade se orgulha de ser a mais esburacada
em todo o mundo. Temos uma cidade embaixo da outra.
Elliot inclina-se para se despedir. — Será que voltarei a vê–la?
— pergunta enquanto beija a mão quase transparente da velha
senhora.
A velha não responde, ao invés disso olha para Elliot e fala
baixo com olhos brilhantes — Vá, corra para Kingsbury.
Elliot se afasta levemente desconcertado. Dá três passos e se
volta. A mulher está parada à porta do edifício. — A senhora não me
disse seu nome — fala alto para que ela o ouça.
— Vitória — responde a mulher antes de entrar. — Vitória
Finley.
Existia uma lenda no exército britânico que dizia que o soldado que sobrevivesse a uma
“punição de campo número um” teria o direito de voltar para casa. O fato é que, durante o
tempo que essa prática durou, se algum desertor ou portador do “choque da bomba”
sobreviveu a ela, nunca foi oficialmente confirmado pelo exército.
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Luciano Martins Costa | Jornalista e escritor, autor de
livros de contos (Histórias sem Salvaguardas), ensaios
(Escrever com Criatividade, O Mal-Estar na Globalização
e O Diabo na Mídia) e romances (As Razões do Lobo,
Satie e Sanctus Cunnus). Também é autor da peça de
teatro Crime e Castigo — Uma Vida para Ródion
Raskolnikov, em cartaz em São Paulo.

as flores do jardim da nossa casa

E

le passava pelo canal lateral Centro-Oeste quando se
lembrou de que precisava encomendar canapés no
mercado. O carro deslizava à velocidade total permitida naquele nível
da via, 60 quilômetros por hora, pela pista baixa. Sacudiu o pulso
esquerdo para acionar o relógio celular e vocalizou o comando: “Casa
Santa Luzia”. Fazia pelo menos oitenta anos que sua família
comprava alimentos naquele mercado, e ele continuava com o
mesmo hábito, embora soubesse que não havia mais uma “casa”
chamada Santa Luzia. O que havia era um aplicativo que remetia seus
pedidos para uma central de abastecimento onde robôs apanhavam
aquilo que ele queria comprar. Ouviu a voz da atendente. Sabia que
ninguém mais escrevia em papel nem usava computadores, mas
gostava de pensar que uma jovem de cabelos castanhos receberia
seu pedido e o anotaria num bloco de papel e depois o repassaria
pelo computador para o encarregado do estoque. Por que cabelos
castanhos? Porque ninguém mais usava essa cor. Andavam todos,
homens e mulheres, com aquelas cabeleiras de néon, luminescentes,
em cores inventadas. Era um homem conservador e tinha
dificuldades para se desapegar de um mundo que aos poucos deixava
de existir. No seu pensamento, os cabelos castanhos da jovem seriam
artificiais, para parecerem mais reais. Não os cabelos, mas a cor.
Seria aquele castanho das propagandas antigas da televisão.
O que havia com ele neste começo de noite? Também não
existia mais aquilo que chamavam de televisão. Pelo menos em sua
casa e nas casas de seus amigos. Ele sabia que para lá da muralha de
aço e vidro blindado em que se haviam convertido as avenidas
marginais do rio ainda havia muita gente com televisores e
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computadores, telefones celulares e fogões elétricos ou a gás. Mas
evitava pensar no que existia do outro lado. Aqueles eram os outros,
a massa, as pessoas sem rosto.
A voz da moça o despertou do devaneio: “O que o senhor
deseja nesta tarde, doutor Octávio?” — e ele se lembrou de que
precisava reprogramar o aplicativo, porque Lucila cismava com o tom
gentil, quase sensual, que ele tinha escolhido. “Ora, é apenas uma
voz digital, não tem ninguém lá”, ele disse, mas Lucila era uma
pessoa com pouca capacidade de abstração. Aliás, esse tinha sido o
assunto da reunião daquela manhã: por que investir em marcas de
fantasia, se a nova geração de consumidores da massa não conseguia
imaginar um palmo além da narrativa explícita? E riu para si,
discretamente, ao lembrar como o diretor de marketing insistia em
uma dotação de verba para pesquisar o alcance das mensagens que a
agência propunha. O próprio presidente do Conselho cortou a
sugestão: “Pra quê? Todo mundo sabe que vivemos numa sociedade
de midiotas, graças a Deus. Qualquer coisa que a gente disser pelo
sistema de multimeios vira verdade absoluta. E se não virar verdade,
a gente aciona os analistas da mídia. Não podemos nos esquecer que
a soma de duas meias verdades é uma mentira inteira, mas eles não
sabem disso.” E riu, então todos riram porque é obrigação de todo
executivo que queira fazer carreira achar a maior graça nas anedotas
do presidente.
“Vamos receber amanhã doze pessoas, talvez treze, sendo
cinco casais heterossexuais e um casal homossexual do gênero
masculino. Cinco dos convidados não comem carne processada em
nível três, duas pessoas são alérgicas a frutos do mar e outras duas
não comem carne de nenhuma espécie.” Ele gostava do ruído que
fazia o aplicativo quando precisava analisar informações complexas,
mas a voz da moça retornou em poucos segundos: “Champanhe ou
prosecco?” — e ele sabia que essa era a senha que o identificaria
pelos pedidos anteriores: “Prosecco, só em festa da firma”,
respondeu, e a voz do aplicativo emitiu uma risada discreta. A tela no
painel do carro piscou e exibiu a lista de canapés, patês, pães e tortas
que comporiam o cardápio da noite de sábado, enquanto outra voz,
masculina e impessoal, repetia o texto. “Podemos confirmar, doutor
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Octávio?” — retornou a voz da moça. “Por favor, envie para minha
casa e confirme com minha esposa”, ele disse.
O sinal sonoro de encerramento foi cortado antes do
tradicional “obrigado por comprar na Casa Santa Luzia”. Um boletim
de notícias irrompeu no sistema do carro, informando sobre um
incidente na passagem chamada Piqueri. “Ah, não!” — resmungou
Octávio. Ele calculava que, do ponto onde se encontrava, até o local
do problema, era apenas meio quilômetro, se tanto. Mas conhecia
bem os procedimentos e sabia que, conforme a gravidade dos fatos,
o sistema de engenharia de tráfego poderia paralisar o fluxo por meia
hora ou mais. O boletim dava conta de um tumulto na estação de
trens metropolitanos e ele imaginou que, se o acontecimento estava
sendo transmitido para o interior da cidade, era porque havia risco à
segurança do sistema viário fortificado. Nos doze meses anteriores,
pelo que se lembrava, tinham ocorrido duas ou três tentativas de
invasão, mas a barreira aguentou as explosões.
“Amor?” — era Lucila. “Sim, estou ouvindo. Confirmou o
pedido?”, ele emendou, sem pensar, pois se tivesse prestado um
pouco mais de atenção, teria notado a tensão na voz da esposa. “Sim,
confirmei; as propostas deles eram muito convenientes, e ainda
ganhei mais um bônus de cem pontos por aceitar o jamón em vez de
presunto nacional. Mas estou preocupadíssima com outra coisa” —
ela disse, com a voz trêmula. “Não se preocupe, esses tumultos do
outro lado são rotina, principalmente neste horário, sexta-feira. Eles
ficam ansiosos por voltar pras suas casas, por causa dos prêmios pra
quem adivinhar a sequência da novela, e se matam quando o trem
vem lotado”. Durante três ou quatro segundos, ele ouviu apenas o
choro contido, uma espécie de choramingo que ela costumava emitir
quando estava nervosa. “Não sei do que você está falando, amor.
Você sabe que nunca vejo o noticiário. É que estou preocupadíssima,
porque o jardim não está funcionando direito”. Octávio notou as
luzes piscando através do vidro blindado que se estendia por cima da
barreira de aço e desconfiou que o tumulto poderia ser mais grave,
mas não podia interromper Lucila para ouvir a sequência do
noticiário. Então, tocou no painel para dissociar a imagem do áudio e
perguntou: “O que está acontecendo com o jardim, amor?” — e a voz
angustiada da mulher continuou: “É no canteiro das begônias, tinha
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que ser justamente no canteiro das begônias. A paisagista não disse
que as begônias iam funcionar como uma espécie de catalizador dos
olhares? A luz do holograma está falhando, a imagem não fixa, fica
tremendo. Então, se os convidados vão olhar primeiro para as
begônias e depois seguir a composição das outras cores, o jardim não
vai funcionar. Estou desesperada...” — Octávio estava olhando as
cenas violentas filmadas pelos drones da polícia. Um grupo de
pessoas havia montado uma pilha de lixo e pneus junto à barreira de
aço, quase na altura do vidro blindado. Algumas delas, quando
alcançavam o topo daquele monte, eram abatidas por tiros.
Certamente seriam balas de gel paralisante, pois as tropas estavam
proibidas de usar armas letais contra multidões. Ele podia constatar
que pelo menos três daquelas pequenas aeronaves do sistema de
segurança estavam equipadas com armas de contenção, por causa da
luz verde das miras a laser. Isso significava perigo iminente de
rompimento. Mas ele ainda teve serenidade para responder: “As
begônias deveriam ser mais para o vermelho ou cor de rosa?” — e a
resposta de Lucila lhe deu uma ideia. “Mais para cor de rosa”, ela
disse. “Então, meu amor, sabe os bicos do sistema de projeção?
Pegue dois ou três vasos daquelas rosas de plástico que estão no
depósito e coloque em cima dos bicos que estão falhando.” Lucila
parou de se lamentar e concordou.
O painel de controle acendeu o alerta para interrupção do
tráfego quando faltavam menos de cem metros para a torre que
indicava a passagem pela estação Piqueri. “Merda! Anda, anda,
porra!”, gritou Octávio. Mas os cinco carros da frente já estavam
parando. De onde se encontrava, ele pode ver as chamas lambendo a
barreira de vidro. Na tela, podia-se ver um grupo de homens puxando
uma mangueira de incêndio para fora da estação, em direção ao
fogo. Octavio imaginou que não estariam tentando apagar o incêndio
que eles mesmos tinham iniciado. Então, entendeu o que ia
acontecer. Saltou para o banco da frente, desligou rapidamente o
piloto automático e assumiu a direção. Viu uma possibilidade de
cortar à direita, pela pista de manutenção, e pisou forte no
acelerador.
“Deu certo, amor. Os hologramas que estavam falhando
brilham por baixo dos vasos, e ficou um efeito ainda mais bonito. As
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flores digitais ficam tremulando, a luz bate nas flores de plástico e
refletem, piscando. Ai, amor, você é um gênio! Amanhã ninguém vai
falar de outra coisa na minha rede.” O carro deslizou para o lado,
bateu no poste de iluminação e ficou preso. No mesmo instante, o
jato de água, atingindo o painel de vidro aquecido, produziu a
primeira rachadura. Uma barra de ferro, atirada do outro lado,
passou sobre a barreira, balançou e caiu de ponta, atravessando o
teto solar do carro. O primeiro grupo de homens passou pelo buraco,
e logo a horda ocupava a via protegida. Octávio não podia se mover,
mas ainda ouviu a voz de Lucila: “Amor? Amor?”
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Luiz Felipe | Professor de português e graduando em
letras pela Universidade Federal de Alagoas. Tem 23
anos, natural de Viçosa (Al).

piece of my heart

c

ego, louco, cego ou louco, ou os dois, não dá pra saber,
algumas coisas nunca saberemos e ficarão, assim, sempre
suspensas oscilando entre o vermelho e o amarelo, o claro e o
escuro, e toda essa gente-a-mente-pós-contemporânea-os-gêneroso-sexo-o-amor-o-poliamor-a-maconha-a-saúde-mental-psíquica-o-cuo-centro-de-tudo-liberdade-fraternidade-igualdade esses hippies sabem mesmo do que estão falando, de repente eu não sei se esse
mendigo é cego louco ou surdo, se quer me estuprar, se quer uma
moeda, o meu ombro forte e ossudo contra o queixo dele,
empurrando aquele corpo podre por entre tanta gente estranhaesquisita-fora-de-si, demônios dentro de um liquidificador barulhento, e Janis Joplin gritando take another little piece of my heart now, e
eu só pensando que talvez quem sabe ele esteja tão carente, assim
tão carente ao ponto de rasgar a minha pele e arrancar um pedaço
do meu coração, eu riria gargalharia com aquela cena, eu toda
fudida, rasgada, furada, o pau sujo doente do mendigo dentro de
mim, só faltava isso, só faltava morrer como uma cadela imunda, a
vadia, louca, estúpida, transtorno bipolar esquizofrênico, bêbada,
suicida-passional, a minha mãe-a-velha-abutre-paralítica-toda-tortao-derrame-no-lado-esquerdo-do-corpo-morrendo-na-cadeira-derodas chorando, chorando, chorando, o dinheiro que não tiraria mais
do meu bolso e ainda continuaria me chamando de Paulo Henrique
o meu menino
o meu filho
o meu rapaz
eu, batom, cílios, saltos,
maçã, e ainda me tratando no masculino, pra quê, meu deus, quando
as pessoas olhassem para o seu menino, seu homem, seu filho,
aquela figura feminina tão bem construída, tão bem montada, tão
bem articulada, quase se esquecendo de que, não fosse a sua mania
de me chamar de Paulo Henrique, de insistir nessa fantasia, não vê
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que é pior e constrangedor e grotesco e imundo e doente e esquisito
e fode com a cabeça das pessoas, aposto que lá no fundo havia
mesmo era muito amor ao dizer
meu Paulo Henrique
a safada, doente,
grotesca, imunda, esquisita, quem sabe não me envergonhasse o
bastante e me fizesse voltar, toda vez que ela dizia o meu nome a
vontade de deixar a válvula do botijão de gás aberta, todos os botões
do fogão, e ela dormindo toda torta no quarto mal sabendo que
estava morrendo, a coitadinha tão velha e indefesa, o repórter, o
vizinho, todo mundo com pena mas e de mim, ninguém liga, ninguém
quer saber, ninguém se importa, ninguém pra me ver com todos
aqueles estranhos, entrando e saindo de carros, entrando e saindo
de dentro de mim, o movimento continuo de vai-e-vem de uma faca
e perfura e sai e a gente se acostuma e nem percebe que aquilo vai
acabando com a gente aos poucos, de repente uma ideia nada ruim,
o mendigo dentro de mim, o meu corpo morto, a mamãe sem
ninguém, sozinha, fudida no mundo mas não nem pra isso, eu sou
uma fraca, eu não tenho coragem, as unhas cravadas na minha pele,
os dedos quentes e grudentos e ligeiros deslizando embaixo do
vestido, de repente uma vontade de não resistir, de deixar que ele
prossiga, as pessoas em volta, amontoadas, dançando, bebendo,
gritando, fudendo, nenhuma luz, só as pontas dos cigarros acesas
iluminando os sorrisos os beijos, por que não, se só preciso fechar os
olhos, e um dia a gente descobre que o propósito para tudo é matar
e morrer, o tempo todo, ou você mata ou você morre, e os dias são
separados assim, o dia de comer e o dia de dar a carne ao mais forte,
vivi tentando encontrar uma maneira de tirar proveito das minhas
mortes, os livrinhos de autoajuda, os filmes de superação, a primeira
fila na igreja, as rodas dos grupos de apoio, aquele papo todo de que
a gente deve dar para receber, e você dá tanto, tanto, tanto, tanto, e
nunca ganha nada em troca, então a gente cansa, e a gente só quer
dar porrada, roubar, tirar proveito, e ser sempre o comedor da carne
do outro mas também tem aquela coisa da consciência, e por mais
que você haja como um bicho e destroce aquele restinho de
humanidade que está em algum lugar, algum buraco dentro de você,
uma hora tudo desmorona, e não dá pra não sentir nojo da gente
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mesmo, e é essa porra de consciência que acaba com tudo, nem pra
ser uma filha da puta e dar a mínima, eu não sou boa pra nada, nem
pra esganar a velha, nem pra deixar que esse louco me estraçalhe em
vários e minúsculos pedaços espalhados pela rua, talvez seja mais
porque eu não tenha certeza de que esse será o fim, quem é que me
garante que esses pedacinhos meus não vão continuar vivendo
embaixo da sola dos sapatos desses vagabundos-emprestáveismalandros-metidos-a-evoluídos-espiritualmente, se eu fosse deus
cagaria para todo mundo, e gritaria que somos todos porcos, seus
putos, ninguém tá limpo, ninguém tá salvo, a gente sempre quer
achar que a gente tá dentro de um Almodóvar, a gente fica vivendo aí
tem aquelas partes que a gente morre, depois a gente morre de
novo, e morre mais, depois morre outra vez, e a gente fica esperando
os créditos subirem os olhos esperançosos aguardando os créditos
subirem mas os créditos não sobem, porque a vida não é filme, que
porra, a vida não termina quando a gente morre, e a gente é
mandada de novo pra esse lugar, pra ficar morrendo o tempo todo, e
se eu continuasse consciente após ser a comida do homem, que bela
a existência do viver dentro de um mendigo e as inúmeras
construções poéticas que se pode fazer enquanto a gente vai
deslizando pelo estômago intestino grosso intestino delgado o reto o
cu o fim de tudo
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Lilia Diniz | Nasceu no Meio-Norte, no povoado de
Creoli do Bina (Tuntum). Foi alfabetizada artisticamente
pela literatura de cordel. É formada em Artes Cênicas,
pela UnB, pós-graduada em Gestão Cultural, membro
da Academia Imperatrizense de Letras (MA) e da
Academia de Letras do Brasil/Brasília. Possui seis livros
publicados: Babaçu, Cedro e Outras Poéticas em Tramas,
Miolo de Pote da Cacimba de Beber, Sertanejares, Ao
que Vai Chegar, Mula sem Cabeça e Mundo de Mundim.

dores de alzira
cibita — pássaro
Mussambê — Povoado no estado do Maranhão, planta medicinal
aranzéu — barulho
latumia — lamento
pinotou — pulou

E

le era daqueles homens brutos que só jumento coiceiro.
Tinha casado com minha mãe, que era sua prima carnal,
quando ela tinha apenas quatorze anos. Pela menor besteira do
mundo, ele achava que tinha motivo pra arriar a mão na cara dela.
Pegar ela de cabo de bassoura, ou qualquer coisa que tivesse por
perto dele e tacar onde desse. Dava dó de ver mãe, uma mulher tão
nova e bonita, sojigada a um homem bruto que nem ele.
Filhos fomos seis. Os dois últimos tiveram a sorte de nascerem
mortos. O Salomão nasceu mudo e surdo. A Miriam até que nasceu
boinha, mas as brutezas de pai mudaram a sorte da bichinha. Davi foi
o que sempre nos amou. E eu sou aquela que nasceu nem sei por
quê.
Um dia a miúda, era assim que a gente chamava Miriam,
depois de comer um copo de farinha de puba misturada com café, foi
brincar no quintal com as bonecas de pano que vó Calú fez pra ela.
Tava a bichinha entretida, e não assuntou quando o coisa ruim
chamou Ela lá de dentro. Deu fé que não, foi com o susto da lapada
nas costas e os berros dele.
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— Fia duma égua quando eu te chamar tu vem ligeiro. Num
fica com essa cara de jumenta sem dono, fazendo pouco da minha
cara não.
Miúda desembestou na carreira gritando, e o satanás atrás
dela com um pedaço de corda do cabresto da jumenta. Na cegueira
do medo, Ela, não se sabe como, subiu na cerca e pinotou* pra riba
da casa, se enfiando debaixo da latada de maracujá que ficava em
cima do telhado. Acuada e gritando os gritos mais horríveis do
mundo. Era um desespero que dava dó. Quem ouviu nunca
esqueceu. Só Ela parecia não se lembrar mais.
Apois bem, ficou lá debaixo da latada na maior latumia* do
mundo, das nove da manhã até as quatro da tarde. O capiroto
desistiu de ameaçar com gritos e palavrões pra ver se ela descia e
mãe se trancou no quarto, com medo do que podia acontecer, à
miúda e à Ela.
Foram chamar Davi na roça, que ficava a nove léguas do
Mussambê. Davi escutou o aranzéu* de longe e entrou feito
desesperado na casa, chamando pela pequena.
— Miúda! Miúda! Cadê tu miúda?
Ao ouvir a voz de Davi, o silêncio se fez. Davi era o único que
aquele coisa, de alguma maneira, temia. Era Ele quem defendia a
mãe e nós da tirania do que se dizia nosso pai.
— Aví! Vem me buscar Aví. Eu tou perdida nas capoeira Aví. Eu
tou com medo Aví. Me acha Aví! Me acha!
Era Miriam chorando.
Davi, desesperado, subiu no telhado com a pressa das asas do
beija flor. Foi jogando telha por telha no chão. A mãe, com um terço
na mão, saiu do quarto com um pano na cabeça, com a boca e os
olhos inchados de pavor.
Ao encontrar Miriam, meu irmão esturrou um grito que varou
o sertão do Mussambê por três dias e três noites, assombrando as
almas. Miúda tinha uma orelha na mão e o rosto lavado de sangue.
Os olhos grelados, não piscaram por dois dias seguidos. Dizia
somente, e sem parar:
— Aví me achou! Aví me buscou!
Voltou Miriam a ser inocente de três anos de idade.
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Mãe, de tanta amargura morreu em treze dias, sem comer e
sem beber, dentro da fundura da rede, afundada na tristeza de não
aguentar ver miúda daquela maneira.
Naquela noite de Nossa Senhora das Candeias, quando o
Mussambê tava cheio de lamparinas nas janelas de todas as casas,
mãe fechou a luz dos olhos para nunca mais abrir.
Davi passou a criar a gente com o cuidado que o coisa ruim
nunca teve, e o amor que nunca mãe não deixou faltar.
Com a morte de mãe, o infeliz, passava o tempo na budega de
Guilherme véi enchendo a cara. Não era de conversar e só ia pra
casa, passando pelo fundo do quintal e dormindo na casinha de
guardar os bagulhos, depois das dez da noite. Comia o que lhe davam
pela rua, ou ainda quando Miriam acordava cedinho, e inocente,
como tinha voltado a ser, levava pra ele metade do que era pra ela
comer.
Lembro dela levando pra ele um pedaço de macaxeira cozida e
dizendo:
— Paizim come logo que Aví já tá chegando. Come que tá é
bom.
E ficou por alguns minutos espiando nos olhos dele, como
quem espia alguém que merece toda a piedade e caridade do
mundo.
Ele morreu no meio da rua, como morre um cachorro sem
dono. Davi pagou a seu Domingos pra enterrar Ele. Ninguém, além de
seu Domingos, foi ao cemitério. Ele não mereceu nada, sequer um
punhado de terra na cara, do povo de Mussambê*.
Miúda, naquele dia, acordou e dormiu chorando. Era de partir
o coração ver ela sentadinha no banquinho, sem querer comer e
murmurando:
— Mãe dela me busca. Me leva mãe dela. Quero morar no céu.
E nos intervalos suspirava:
— Paizim foi pro céu e num levou eu. Paizim foi pro céu e num
levou eu.
Sem que ninguém tivesse contado a ela da morte do desinfeliz.
Chorou penosamente treze dias e treze noites. Não quis comer
e nem beber. Davi, de tanta pena que ficou, falou baixinho:
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— Miúda fecha os olhinhos que mãe já vem te buscar. Fecha
miúda.
Naquela tipóia bordada pelas mãos de vozinha Calú, miúda
fechou os olhos para o mundo, enquanto Davi cantava pra ela, a
cantiguinha que ela pedia toda a noite:
— Mãezinha do céu eu não sei rezar, só sei dizer que quero te
amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha eu quero te ver
lá no céu.
Eu aprendi a me calar no dia em que aquele desgraçado me
mandou levar o de comer na roça, eu tinha apenas nove anos. Mãe
preparou a marmita e recomendou cuidado quando passasse nas
quinta de Mané Ana. Que lá tinha trabalhador atrevido, e que eu
passasse correndo.
Não sabia eu, nem mãe, que àquele que tinha parte com o láde-baixo é quem ia ofender a minha inocência. O que se dizia meu
pai.
Naquele dia o sol tava queimando. Fiquei esperando e
brincando com uma espiga de milho e uns pedacinhos de toco,
quando ele chegou no paiol. Desamarrou a marmita e comeu ligeiro.
Apressando o mal que morava dentro dele. Pegou a cabaça, deu uma
cinco goladas. Engolia como jumento engole água no açude. Passou a
mão na boca e me chamou, já sentando num saco de arroz:
— Vem cá cibita*, vem me tomar a benção.
Me botou no colo, passou a mão nos meus cabelos, que eram
compridos e tratados com azeite de mamona, pelas sofridas mãos de
minha mãe. Levantou meu vestido verde-cana, feito por minha
madrinha no dia que completei oito anos, e me botou em cima do
monte de saco de arroz. Ali virei também um daqueles sacos. Calada.
Áspera. Dormente.
Bebeu outro gole de água, espiou pra mim e voltou pra de
junto deu. Tirou minha calcinha e botou o dedo em mim. Machucou
minhas carnes, molestou minha infância e violou o que podia haver
de mais sagrado no que se pode chamar de pai.
Acabando seu serviço nojento, e com minha vontade de viver,
ele pegou um cipó de aroeira e me deu umas cinco lapadas, que era
pra eu aprender não espiar pra ele do jeito que eu olhava. E dizendo
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que se eu dissesse à mãe o que tinha acontecido, ele ia fazer o
mesmo com Miúda. Eu soube calar.
Daí por diante o silêncio tomou conta de mim, e se ainda falava
com mãe, é porque sei que ela sempre soube o que aconteceu. E no
seu existir de medo, desespero e vergonha não conseguia salvar, nem
a ela sequer.
De modo que sou aquela que silenciou e já não sabe mais falar.
Se conto essa história no dia de hoje, nessa hora do dia, é
porque silêncio tem roído minhas tripas e apodrecido minha alma. É
por querer que pelo menos uma pessoa não ache que sou
carrancuda, ranzinza e amargurada por achar bonito.
A verdade de cada um é como uma cangalha que foi feita pra
um jumento só. Não serve em burro, égua ou cavalo. Cada um sabe o
peso, sabe onde aperta e dói a sua verdade. A minha trespassou meu
sentir.
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Fábio Maciel Pinto | Curitibano, radicado em Joinville,
Santa Catarina. É um quase-escritor. O resto é desimportante.

praça de touros

S

ou jovem, sou noivo, dos distritos além do Olho d'água e
Carrerão dos Pretos. Sul do Capão dos Porcos, entre arroio
da Padilha, Cercado e do Boa Vista — trabalhei naquelas terras.
Recolhida de erva-mate, cata de nó de pinho, amansamento de
potro, produção de mula, carneada de porco — aprendi o que se fez
necessário para domar a terra e colher um pão miúdo. Um gaúcho,
curiboca, platense, moreno, português é que me assentou numa
profissão e, de qualquer modo, numa mulher e num dinheiro que
tive. Gostou de mim, fizemos negócio bom — um Comblain, uma
Minié, charque e sal; do outro lado, quantia de porcada, toucinho e
uma cachorrada. Prejuízo para ele — gostou de mim, não implicou.
Conhecia, o homem, da tradição da península. A portuguesa é
limpa, pouco sangue. É rápida, morre-se depressa, na pega, ou a
cavalo. Na espanhola é feita à moda diferente — canso de comentar,
tenho pena. A coisa muda, também, depois de correr o oceano —
arriscadas as palavras dele. Nunca esteve naquelas terras, só na
nossa. Interessa é que aprendi, à moda dos carreirões do país, que as
gentes gostam de tudo um pouquinho; a unha ou a estoque — o
negócio de matar dá dinheiro, não enriquece, e dá uma fama
passageira. Não gosto, tenho pena, mas é o que aprendi de melhor e
nessa profissão comprei casa mista, alvenaria na fachada e o resto no
tabuão de pinheiro — é como manda a lei para, quando chegar perto
da cidade, o sujeito parecer menos estrangeiro, menos caboclo, mais
abonado. Menos a casa — gosto mais é da mulher que ganhei com as
corridas — desconhecia o espetáculo; acha que é sangue demasiado e
que a carne danifica no sofrimento. Foi duas vezes, se exagero —
compreendeu que é essa a vida. Gosto é dela, boa, filha dum
comerciante, carroceiro. Fala brasileiro enrolado — tem que
aprender; o tempo ensina. Se não abre a boca e não anda ao meu
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lado, passa por pessoa normal — nem viram a cara. Estamos noivos.
Vamos casar — já tenho casa. Ela é que me ganhou.
Comecei nos velhos, fracos — chifre caído. Fáceis. Os velhos
têm gosto ruim. Duros, se gasta tempo cozinhando. Os novos são
bons. Endurecem, mas pouco. Agrada-me o gosto forte da carne,
azedo — é um presente que ganho sempre. Pretendo sair — arrumo
um negócio na ferrovia. Começo com qualquer coisa — limpo pátio,
máquina, raspo carvão, carrego lenha. Tenho um amigo — jura ajudar.
Emprestei um capital e um cavalo a ele — isso é dívida. Salvei-lhe o
couro. Preciso, em primeiro, casar. Ajeitar a vida — depois vejo o que
vai ser para diante. A casa é perto do pátio — nem chega à meia
légua. O touro, quando é velho, acho que é um serviço de caridade
tirar a vida desses sofredores. Quem sabe, arrumo uma terrinha na
Ferraria ou na Bateias, perto das minas. Crio um gado e vendo para
quem mata. Boto uns muares no serviço dos faisqueiros. A carne dá
asco. O gosto é de morte. Vomitava, no começo — de vez em quando
acontece.
Estive em Porto Alegre, Sorocaba, Viamão, Campinas, São
Francisco, Castro e numa porção de praças, improvisadas ou de boa
constituição. O Seu Amadeus presenteou-me com um terçado — fiz de
arma para as festas. Se o público é monótono ou sensível, usa-se a
ponta, num golpe solitário. Se for bestial, corta-se de maneira
sortida, como num entrevero a facão — desregrado e sem fim. Temo
quando pedem “a unha”. A chance é de linchamento se há recusa —
largo a espada e parto com as mãos nuas. É a justiça, penso, se
ocorre d’eu morrer. Luto. Lutamos. Fazemos uma conversa. Cada um
faz trapaça à sua maneira. Derrubo-o, segurando-o pelos chifres. Está
muito ferido. Sorrio, vencendo. Estamos de bem, entre nós. Calmo,
no chão, abro o pescoço com a faca que carrego na bota, conforme é
tradição na terra — dou a honra; degolo. Em Lages, houve unha — mais
de uma. Cortesia do Coronel Antônio da Costa, na festividade à Nossa
Senhora dos Prazeres, organizada por ele e pelos dele e oferecida às
gentes. Sorte é que quando recusei, entenderam — cansado de festa
sem fim e trabalho mais de vezes ao dia. Deu-me um descanso, o
coronel, num rancho de agregados dum major, aliado. Dormi, comi.
Bebi com os agregados, os camaradas e os capangas da fazenda.
Contei histórias e ouvi outras, de gente como eu, que trabalha na lida
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de carnear. Minto se esconder que percebi satisfação e alegria nos
carões ao falar da Ani — Anielka; o nome é difícil. As carquilhas
desemaranharam. Também quando provei saber ler e escrever — o
Seu Amadeus ensinou, na Bíblia e num livreto de cânticos da Matriz.
É útil para não ser enganado nas freguesias e poupar descargas de
ferro quente. Podia, mesmo, trabalhar na ferrovia —disse um —, nessa
vida arruma esposa, uns bois e horta se o afilhado trabalhar certinho
para o padrinho. Ler e escrever — se tiver riqueza, amizade e
pretensão na Guarda. Mostrei-lhes um tinteiro — seco. Admiraram —
instrumento de coronel.
Se o nome da terra muda — Portugal, Espanha, Brasil —, detrás
houve uma insatisfação, disse o meu amigo e professor. Mas, os
nomes são escritos com as letras do mesmo abecedário — é,
respondeu ele. De vez em quanto alguém tenta mudar a letra —
escrever dum jeito, de outro, com ipsilão, com vê dobrado, cortar da
terra a língua Paulista e rezar o Português puro. No final das contas, o
abecedário é igual. Difícil é entender as letras, juntar, cantar do jeito
que o chefe manda — se não aprende, cortam da terra. O Coronel
Antônio da Costa é de letra, gosta de jogar com o ABC, pessoa de
qualidade, se não tiver o dedão prensado. Pisou o Capitão Benvindo
de Oliveira e Borba numa questão de gente livre — no papel e cria de
fazenda — e serva, que tocou o gado prum pasto, derrubou um
cruzeiro e entrou num cemitério. Os mandantes contenderam. As
mães e as criancinhas se trancaram, os homens tomaram parte e a
vila somou vinte velórios com corpo presente — igual de corpo
ausente. O Capitão e o pessoal, seus partidários, guardaram mágoa.
Vai vinte e cinco, trinta anos, nisso esfriam, esquentam, se
entendem, desentendem, e passa o tempo. Houve que a vez era de
desentender.
Surdo. Acordei; chutes nas costelas, tropicões na cabeça — não
foi por mal. A saraivada pipocava nas paredes de tábuas de rachão. A
lida se dava por entre as frestas das tábuas. Mirava, mirava, no
escuro. Rebentava o fogo ao redor. Sorte é se uma sombra passava —
se de gente viva, agora a esse mundo não pertence. Sim, sim,
respondi ao capataz. Desde aqueles anos, somei um Gerard, vencido
dum oficial falecido, e um Nagant, atravessado dos despojos dum
arsenal. Abastecido? Municiado. Ordenou preparar e romper no
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fogo. E o que se faz? Por uma fresta de mais de um homem, no
podre, e um buraco de cachorro igual de tamanho, saíram
descarregando, sem mirar, na direção de onde teriam alguém — é
fácil explicar. Num instante silenciou o ruído e os pirilampos
correram fumegantes. Noutro, apagaram, e na penumbra, zumbidos
— nas árvores, refrega de estouros e lascas de madeira pelo ar.
Desembestei mato para dentro. Tropecei num toco, numa raiz, fendi
a testa — furei a perna. Um corte na base do cabelo e debaixo da
coxa, detrás do joelho, uma queimação e um rombo — sentei,
segurando a sobra do joelho. Pra que me serve o demônio do
dinheiro, nessa refrega?
Enfileirados na frente da sede. Eu apoiado na dona, caridosa —
piedade desses estourados. Não a deixaram preparar curativos,
unguentos, ferver água. Pra quê? Uns goles de aguardente, sim — sem
excesso. É para estar ciente — é desgostoso o morto chegar baleado
de pinga no mundo além. Sra., o esposo de minha cara, Sra.,
abandonou o combate — anunciou. Correu pelo mato e sumiu. Noutra
situação, seria diverso. Como a situação vem desenrolando, desde
antes, se não há marido, a Sra. é a responsável. Não me diga ser
injustiça, não demonstre essa covardia para consigo e comigo.
Aguardou — faz bem em calar. Trocou-me, a dona, de apoio,
escorando-me noutro ombro. É bem honroso — de pé, cara a cara.
Caiu de costas, pendendo para a direita. As pernas dobraram e o
vestido levantou — mandou uma filha, dela, ajeitar para manter a
decência. A mim: quem, o toureiro? Deixa-o, patrão, é artista, é o
acaso aqui. É o acaso que paga a gente e dá cria pro padrinho; o
agregado, o camarada, o jagunço, o delegado, o juiz — tudo acaso.
Afilhados do acaso. Ganhou o dinheiro do contrato, associou os
nomes no contrato, agora quer distratar e prosseguir. Na vila, na
fazenda, no rancho, na sede, experimentando a comida e ganhando o
dinheiro dele, é que esse toureiro é dele. O povo leva a mal, patrão, é
passatempo. Diversão de matar, a mim, é uma — e nesse estado, a
patela arrebentada por trás, não toureira de novo.
Como não é de combate, justificou. Passaram a corda no
vigamento do alpendre. A corda esticou, o corpo pendeu. As pernas,
pingando sangue, tremelicaram. O rosto arroxeou. O Capitão
mandou cortar a corda, levantou-o com destreza e força. Testou e viu
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que respirava. Ajeitado entre as pernas, ajoelhado, desembainhou a
faca de degola e, num golpe, rompeu na gravata. O sangue esguichou
— depois parou.
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Claudio Parreira | Escritor, foi colaborador da Revista
Bundas, do jornal O Pasquim 21, entre outras
publicações. É autor, pela Editora Draco, do romance
Gabriel e também da coletânea de contos Delirium, pela
Editora Penalux.

o pão nosso

N

ada mais comum: apanho um livro na estante, sento no
sofá, leio um pouco, paro, coço a barriga, levanto, tomo
um copo de água em pó.
Bocejo, o calor, deve ser isso, mas não tenho sono, é tédio
mesmo, esse arrastar infinito do berço até o caixão. Não sou o único,
claro que não, mas faço isso apenas pelo dinheiro; não sou besta,
preciso ganhar o pão nosso também.
O pão nosso: muito do meu sangue nele, da minha alma — se
é que ainda a tenho. Um constante abaixar a cabeça, ficar de joelhos,
engolir os desaforos constantes da prepotência humana. Mas ó,
foda-se: meu destino não é pior nem melhor do que o dos outros. E
assim vamos, vou.
Nada mais comum: caminhar os dez passos que este espaço
me permite, direita, esquerda, voltar, sentar — e aí talvez os livros
sejam mesmo a única salvação possível, as palavras que fazem voar,
que atestam a possibilidade do sonho. Ou ainda a TV, que me mostra
que existe mundo lá fora. Um mundo chato, gente comendo gente,
as vaidades disfarçadas em sorrisos fulgurantes, os corpos vestidos
com grifes de nomes impronunciáveis.
No início o contrato previa seis meses, mas faz anos que estou
aqui. A confusão na minha mente é grande, o que me leva a pensar
que passei a vida inteira aqui. De outros modos, talvez, com mais
espaço e menos livros, mas ainda assim. Mas isso pouco importa; tô
cagando.
Quando o tédio atinge o seu ponto máximo — coisa que tem
acontecido cada vez com mais frequência —, vou até a parede de
vidro transparente que me separa do mundo e exibo o meu pau para
a numerosa plateia, que observa em silêncio. Nenhuma expressão ou
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surpresa do lado de lá. Nenhuma expressão ou surpresa de minha
parte.
Nada mais comum: volto, apanho um livro na estante, sento no
sofá, leio um pouco, paro, coço a barriga, levanto, tomo um copo de
água em pó. O pão nosso, pois é.
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Walter Macedo Filho | Dramaturgo, jornalista, roteirista,
escritor e gestor cultural. Integrou o Círculo de
Dramaturgia do Centro de Pesquisa Teatral, coordenado
por Antunes Filho, e participou da primeira turma do
Núcleo de Dramaturgia Sesi-British Council, em São
Paulo. Em 2012, publicou seu livro de contos, Nebulosos,
pela Editora 7Letras.

o fim da psiquiatria
realmente incrível viver nos dias de hoje. Um ano atrás, eu
era um cara praticamente morto, ou prestes a me matar. A
depressão profunda em que me encontrava parecia não ter cura, a
não ser com tratamento psiquiátrico, à base de remédios. Mas como
eu preferia morrer a ser acompanhado por um psiquiatra, o jeito foi
procurar ajuda. Como todo mundo sabe, essa ajuda só poderia ser
achada na internet. Pensei em mudar minha vida, fazer alguma coisa
diferente, buscar um significado para mim, para a minha existência.
Pensei muito, pensei muito mesmo. E resolvi inovar, fazer algo
radical, que valesse a pena. Enfiei minha cara triste e desesperada na
frente da tela do computador e comecei a digitar aleatoriamente. A
primeira coisa que me veio à cabeça foi saber como se captura um
gato doméstico. Digitei lá: “como pegar um gato sem se machucar”.
Percebi que algumas sugestões eram pura sacanagem. Mas descobri
jeitos certos de fazer isso. Fui tomando nota de tudo, cada detalhe e,
por fim, estava preparado. Esperei o início da madrugada, que era
quando o gato pentelho da vizinha do terceiro andar, toda noite,
circulava pelos meus vasos da varanda. Eu não cultivava nada, só
tinha terra ressecada, mas os vasos são meus e pronto. Não quero
gato algum pisoteando aquelas porcarias. Catei o bichano. Esqueci de
dizer que, antes dessa primeira proeza, eu também tinha feito outras
pesquisas, uma delas de caráter médico-cirúrgico, onde
aprendi coisas interessantes como: “técnicas para eliminar as cordas
vocais de animais de pequeno porte”. É sério. Tem gente que paga
uma fortuna para o veterinário da esquina deixar seu animal
doméstico mudo. Comprei os apetrechos, os medicamentos
sugeridos para evitar infecções e deixei tudo pronto e esterilizado na

É
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pia da cozinha, que mais parecia um centro de cirurgia, com luz
pendurada em cima e tudo. Então, eu estava de tocaia quando o
bicho apareceu na varanda. Imobilizei o filho da puta, enfiei o
chumaço de gaze embebido em éter na cara dele e levei-o com todo
cuidado para a mesa de cirurgia improvisada. Segui todas as
precauções para evitar que o animal sofresse. Arrumei uma casinha
de plástico apropriada para a sua recuperação, com portinhola,
chaminezinha, janelinhas e, dentro, almofada amarela estampada
com ratinhos coloridos. Sinceramente, a partir daquele momento eu
já me sentia outra pessoa. A minha melhora foi notada de imediato
no trabalho, entre parentes e, até falando ao telefone, todos diziam
que eu estava diferente, com uma voz alegre e de uma leveza
notável... e esses psiquiatras charlatões enchendo o cu de dinheiro às
nossas custas... bendita internet. Acompanhei a aflição da vizinha,
dona do gato, por algumas semanas, até que ela se conformou com a
versão mentirosa do faxineiro, que inventou ter visto o gato saindo
atrás de uma fêmea no cio e que não voltaria nunca mais. Trouxa. As
pessoas acreditam em tudo mesmo. O bichano não dava mais um
pio, quer dizer, um mio. Eu caía na gargalhada, de me contorcer,
quando o via na minha frente abrindo a boquinha, desesperado,
pensando que rugia como um leão. Otário. Passei a acordar cedo, a
sair para correr (coisa que não fazia desde a adolescência). Voltava
suado, com o pão fresco, frutas e leite para o gato. Não dei nome a
ele e nem sabia como era chamado pela antiga dona. Queria evitar
uma relação mais próxima com aquele ser que me fazia melhorar a
olhos vistos. Nem tenho como explicar direito o tamanho da surpresa
de um colega quando dei a ele um chaveiro que eu mesmo fizera
com a patinha do gato. Falei que era de coelho, que comprara em
uma viagem que fizera ao exterior. Inventei qualquer coisa sobre
tribos antigas, sorte, desejos realizados, o caralho. E o bobo
acreditou. Aliás, como se vê, eu inclusive já tinha voltado a
frequentar festas de aniversário de colegas de trabalho. Isso é o
máximo da falta de preocupação com o ridículo, coisa que uma
pessoa deprimida nunca terá. Estou me aprimorando. Diria que já
sou quase um especialista em pequenas intervenções cirúrgicas,
todas aprendidas na internet (santa internet!). O gatinho anda com
uma prótese que eu mesmo fiz numa impressora 3D. Maquininha
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impressionante mesmo, que encontrei na rede e comprei baratinho,
de segunda mão. Para não ficar aquela cor de plástico leitoso, fiz uma
pintura que imita pele de gato — técnica aprendida adivinha onde?
Na internet, claro! Extraí um rim e, depois, um pulmão do bichano e
ele está lá, forte e sobrevivendo bem. Esses procedimentos com
certeza serão utilizados em um futuro bem próximo em seres
humanos. Falando nisso, pensando ainda em meu autotratamento e
no progresso que não para de acontecer comigo (sou um cara feliz
mesmo, radiante!), já estou de olho no menino de cinco anos, filho
daquela mulher linda do último andar, que se separou no mês
passado. Comecei a colocar em uma planilha (na internet, claro — na
nuvem, como se diz) os hábitos da mãe e do menino, sua rotina e os
passeios que faz sozinho pela escadaria de incêndio do prédio, ao
menos duas vezes ao dia.
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Neno Moura | Nascido em Florianópolis, onde reside, é
músico baterista e percussionista. Sempre viu nas
palavras uma relação íntima com o ritmo e a música.
Amador, no melhor sentido que isso possa ter, usa a
escrita como exercício de linguagem. Transita pela
poesia, crônica e conto como forma de buscar dar
significado à própria vida. Às vezes, acredita encontrar.

nós

“O

Senhor é meu pastor e nada me faltará.”
Faço o sinal da cruz e pulo por cima do cadáver.
Ao pular, arrasto o pé esquerdo na barriga mole do morto. A barriga
gelatinosa aparece nas frestas entre um botão e outro da camisa
branca com listras verticais. O sangue brota do lado esquerdo logo
acima do estômago e tinge as laterais abauladas da camisa. Ao sair da
sala, esbarro com a secretária parada à porta, chocada demais para
tomar alguma atitude. Esqueço de cobrir o rosto, mas a essa altura
isso não importa. Não importa o que aconteça em decorrência do
meu ato. Não creio na justiça dos homens. O que importa é que fiz o
que parece que esperei a vida toda para fazer. Na parede do corredor
em frente à porta da sala, na verdade um escritório administrativo,
onde de certo ele e seus asseclas contavam os ganhos de todos os
domingos e quartas, depois que os pobres fiéis voltavam para a
miséria de suas casas, como minha mãe fez infinitas vezes até
quando pôde caminhar, uma imagem de Jesus de olhos azuis
lacrimejantes parece me reverenciar e me dar licença para que eu
passe.
Guardo o trinta e oito por dentro da calça e o cano quente roça
meu púbis conforme caminho apressado. Sinto-o pouco a pouco
esfriar à medida que o caminhar ganha mais velocidade e se
transforma em um trote quando atinjo a rua suando abundantemente sob o sol do meio-dia. Aqui fora a cidade segue sua rotina,
office boys enfrentam filas nos bancos, adolescentes vagam em
grupos depois da escola, garis matam tempo na escadaria da
Catedral, alheios ao que acabou de acontecer. Eu costuro entre as
barracas da feira de artesanato do Largo da Catedral e furo o sinal
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fechado para pedestres em direção à Tenente Silveira. Subo a rua às
pressas no contrafluxo da calçada movimentada. Nenhum rosto
conhecido entre os passantes, mas tenho a sensação de que, quanto
mais apressado, mais me acuso e todos sabem o que eu fiz, como se
a cena estivesse ilustrada na minha camiseta. Desacelero o passo e
tento controlar a respiração. Mesmo assim, não me arrependo. Ao
contrário, estou tomado de uma forte consciência, sinto-me capaz de
fazer qualquer coisa, autorizado por Deus para isso. Sinto Sua
presença imperativa que me manda andar. Estou seguro porque Ele é
meu cúmplice.
Desço a Álvaro de Carvalho e entro em uma pastelaria na
esquina com o calçadão. Devo estar umas vinte horas em jejum, mas
não sinto fome. Sento ao balcão e olho o cardápio. Nada me atrai. A
ponta do cano da arma pressiona minha virilha e lembro de livrar-me
dela. Decido sair dali e subir para a galeria um pouco à frente, na
Felipe Schimidt, onde fica o sebo em que costumo comprar meus
livros de teologia, mais por força do hábito do que para tentar me
esconder. Vou até o fundo da galeria e, ao invés de entrar no sebo,
subo as escadas de dois em dois degraus. É a primeira vez que uso
essas escadas. Meu impulso é subir. Vou até o último lance e
empurro uma pesada porta corta-fogo. Há um terraço. Os sons da
cidade soam distantes; é quase um silêncio. À minha esquerda, avisto
o topo do prédio ao lado logo abaixo. Nada além de duas enormes
caixas d’água. Uma delas, a que está mais próxima de mim, tem a
tampa semiaberta. A abertura é suficientemente larga para que eu
consiga acertar a arma ali. Arremesso-a com um movimento
vagaroso de baixo para cima, que percebo ser fraco quando o
revólver solta da minha mão. Ele bate na borda da caixa, entra e
afunda na água. Ficará ali até que alguém o descubra quando houver
uma limpeza, o que não deve acontecer com frequência.
Agora que me livrei da arma, volto a pensar no que fiz. Repasso
a ação na cabeça. Foi fácil, uma vez que estava claro o que ia
acontecer. Não senti raiva no momento. Toda a raiva que senti nos
meses que se sucederam à morte da minha mãe se dissipou ali. Eu
estava subordinado a cumprir uma ordem superior, como um
prestador de serviço faz o seu trabalho sem nenhuma emoção,
apenas com o cuidado para que não haja falhas. Eu sabia que não
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falharia, sabia o horário em que ele estaria sozinho e onde estaria.
Naquele mesmo local onde o procurei para conversar. Naquele
escritório onde ele se comportava mais como um empresário do que
como um mensageiro de Deus. Quando ali mesmo, na minha frente,
não fez o mínimo esforço para não parecer um ator nos bastidores de
um espetáculo sórdido. Um ator arrogante que subestima seu
público. Eu vi o deboche no seu olhar quando disse que as doações
não tinham retorno. Que, se minha mãe ofertara de bom grado, Deus
a recompensaria. Que, se ela estava tomada pelo câncer, de cama em
um hospital, era uma provação por que estava passando. Que ela
estava incluída nas suas orações. Que estava nas mãos de Deus, e
Deus sabe o que faz. Se ele soubesse do lado de quem Deus estava
nessa hora, jamais falaria em Seu nome.
Quando minha mãe morreu, doze dias após aquela conversa, a
minha raiva já estava consumada. Eu intuía o que devia fazer, ainda
com alguma insegurança, mas não tive mais dúvidas quando tive a
confirmação Dele. Ouvi Sua voz misturada à minha, e era tão nítida.
Tão clara em como eu devia proceder, que por quatro meses passou
a ser o meu plano, ou melhor, o plano Dele para comigo. Enfim eu
compreendia minha missão, e a sensação era de preenchimento de
um vazio que anos de estudos teológicos não conseguiram ocupar
plenamente. Eu pensava que entendia minha vocação, mas nada se
comparava à certeza de ouvir Sua voz. De ser Sua voz. De ter Sua voz.
Minha mãe morrera e então era eu e Deus. Eu estava só, e éramos
um só.
Não foi difícil conseguir a arma no lugar onde eu moro. Nunca
tinha dado um tiro na vida, o que dava mais significado à minha
missão. Um tiro que valeria uma vida. Salvaria muitas vidas. Entrei na
sala e ele estava só. Assustou-se com a minha presença e levantouse, como se percebesse o que aconteceria. Foi em direção à porta e,
assim que passou por mim, puxei a arma e pressionei o gatilho à
queima roupa. Ele caiu sobre os meus pés de olhos arregalados.
Aguardei por alguns segundos. Não foi necessário outro tiro. Pulei
por cima do corpo e esbarrei na secretária. A presença dela não fez
nenhuma diferença.
Debruço-me no parapeito do terraço e observo o movimento
da cidade. As pessoas em trânsito constante. O prédio deve ter uns
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dezesseis andares. Não sei contar quantas vezes passei pela rua lá
embaixo. Minha mãe me puxando pelo braço. Umas duas sacolas
penduradas no antebraço, batendo na perna esquerda dentro da saia
jeans abaixo dos joelhos. Algumas verduras da feira, um par de tênis
barato comprado no Mercado Público para que eu fizesse com que
durasse até o fim do ano. Choro pela primeira vez desde que minha
mãe morreu. Um choro soluçante e incontrolável. Um choro de
piedade por alguém que viveu a vida sendo explorada e se agarrou
tão firme a uma mentira que a afastou de quem mais a amava. Mas a
mentira acabou. Pelo menos essa mentira. Nunca houve tão clara
certeza. Como clara é a voz que ouço e é meu próprio pensamento.
Como clara e tão forte é a Sua presença aqui. Como clara é a
lembrança da minha mãe. E a lembrança da minha mãe é a
manifestação de Deus em mim, e eu e Ele e minha mãe somos um só
e somos onipresentes e a nossa voz soa em uníssono em todos os
lugares para quem quer ouvir a Nossa verdade. E só existe uma
verdade e uma vontade e, portanto, que seja feita.
De olhos fechados, de um só pulo, o ruído invade o silêncio.
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Joaquim Bispo | Português, reformado, ex-técnico da
televisão pública, licenciado tardio em História da Arte.
Alimenta um blogue antiamericano desde o assalto ao
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meia dúzia de safanões

“O

novo panorama terrorista mundial obriga-nos a gastar
muitos recursos e a equacionar outras formas de
guerra.” — alertava a caixa introdutória do artigo da revista. “Até
aonde devemos ir no combate ao terror? De quanta humanidade
estamos dispostos a abdicar? Devemos aceitar descer aos níveis de
desumanidade dos terroristas, desde que nos salvemos e aos nossos
compatriotas?”
O assunto interessava a Patrício Neves. Enquanto os colegas
analisavam o conteúdo de uma escuta à comunicação de um
suspeito, foi lendo o corpo do artigo. De repente, cresceu a agitação
à sua volta. Parecia que as semanas de vigilância nas comunicações
tinham dado frutos. Hasnain, o intérprete que trabalhava para os
serviços secretos, foi perentório:
— Bomba! Eles falar em bomba. Falar “Baixa-Chiado”. Passar
gravação outra vez!
Não foi possível detetar a origem da chamada, mas o SIS já
conhecia a morada do recetor: uma casa decrépita na zona da
Mouraria.
Eram sete e meia da manhã quando os agentes entraram na
rua do Capelão, já de saídas bloqueadas. O suspeito, um paquistanês
de menos de 30 anos, não ofereceu qualquer resistência. Uma busca
minuciosa encontrou uma dúzia de telemóveis e uns vinte sacos, de
cinco quilos, de farinha. Antes das nove, iniciou-se o interrogatório
nas instalações dos Serviços. Ahmid, o suspeito, garantia que não
sabia quem lhe tinha telefonado.
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— Tu não me venhas com tretas! Quem é que te telefonou?
Era uma ordem para um atentado? Fala, senão faço-te engolir esses
dentes! — irritava-se o agente Moreira.
— Eu não sabe. Telefone tocar, Ahmid ouvir.
Parecia sincero, mas com terroristas nunca se sabe.
— Mas quem foi e o que queria?
— Não sabe. Falar Lisboa, perguntar loja fruta.
Não se passou disto toda a manhã, até que, pelas duas da
tarde, os quatro agentes envolvidos na detenção, cansados e
irritados, resolveram fazer uma pausa para comer qualquer coisa. Um
deles sugeriu uma conhecida adega do Lumiar, ali perto. Àquela hora
já devia ter lugares.
Assim que se sentaram, veio o assunto de serviço à baila:
— Eh, pá, não podemos ficar nisto, conversa, conversa... e
nada — equacionava o Martins.
— E uma chapada de vez em quando — brincava o Mendes. —
Só para aquecer...
— Isto se fosse na América não ficava por aqui. O Trump já
disse que os serviços lhe garantiram que a tortura resulta — lançava
o Moreira. — “Absolutely!”
— Eles lá não são de modas. Vai tudo a waterboarding —
concordava o Martins.
— Mas eles não tinham proibido isso? O Obama!
— Esta cena da verdade alternativa, de que agora se fala
muito, já tem muita tradição por aquelas bandas — teorizava Neves,
o mais calado. — Eles têm um problema com a verdade. Condenaram
a Manning; e vão engavetar o Snowden e o Assange, se os
apanharem lá. A verdade está amordaçada e emparedada nas
masmorras da Administração.
— Eh, lá! Temos poeta — ironizava o Mendes.
Quando atacaram o “borrego no forno”, passaram a falar
abertamente da técnica de tortura conhecida como waterboardind
ou afogamento simulado, talvez por uma mórbida associação de
carnes indefesas.
— Dizem que aquilo resulta mesmo. Porque o tipo com o pano
encharcado na cara não consegue respirar, porque, se respirar,
respira água. Se a água entra na faringe, o tipo engasga-se e a
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sensação de morte iminente por afogamento é avassaladora —
explicava o Martins.
— Eh, pá, como é que sabes isso tudo? — perguntava o
Mendes. — Andaste a pesquisar... Não me digas que queres aplicar
isso ao nosso Ahmid?
— Mendes! Porra. Contém-te! — ralhou o Martins, que parecia
a voz que congregava as dos outros. — Mas temos da fazer alguma
coisa — adiantou em voz baixa, enquanto rastreava o resto da sala.
— Eu também acho — apoiava o Moreira. — Até uma gaja
como a Meryl Streep disse uma vez que, meditando sobre o assunto,
chegou à conclusão que, se a tortura de um suspeito de terrorismo
evitar milhares de mortos, então acha a tortura aceitável.
— Nem de propósito — atalhou o Neves, enquanto sacava do
bolso interior do casaco a revista que estava a ler nessa manhã. —
Em 1932, Oliveira Salazar dizia isto: “Os presos maltratados eram
sempre, ou quase sempre, temíveis bombistas. Só depois de
empregar meios violentos é que eles se decidiam a dizer a verdade. E
eu pergunto a mim próprio se a vida de algumas crianças e de
algumas pessoas indefesas não justifica, largamente, meia dúzia de
safanões a tempo nessas criaturas sinistras.” Salazar e Meryl Streep,
a mesma luta...
— “Meia dúzia de safanões”... O tipo era um cómico —
ironizava o Mendes, refeito.
— Eh pá, não vamos misturar — reagia o Moreira. — Esta gaja
é lá dos direitos humanos e dessas merdas, que agora até disse,
referindo-se ao Trump, que “desrespeito convida ao desrespeito e
violência incita à violência”.
— Adoro coerências — adiantou o Neves. — O desrespeito do
Trump incomoda-a, mas estava disposta a torturar prisioneiros.
— Para salvar vidas...
— Eh, pá, se a gente cede nos princípios, às tantas estamos a
fazer o mesmo que os terroristas — reincidia o Neves.
— Nós estamos a defender os nossos concidadãos. Esses
terroristas não têm nada que ver com os nossos valores, com a nossa
cultura. Se for preciso dar a volta a algum... temos pena.
— Os nossos valores... antes ou depois de torturarmos
pessoas?
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— Arre, que é estúpido! — exagerou o Moreira. — Desculpa. Ó
Neves, porra!; não somos todos iguais. Eles são outra coisa. E se
ainda por cima nos querem matar...
— Eu também já li — defendia-se o Neves. — Parece que
aquilo é lixado. Mesmo que o tipo desconfie que é simulação, nunca
tem a certeza. A aflição é aterradora. O tipo fica traumatizado
durante muito tempo. E há tipos que desistem e deixam entrar
demasiada água nos pulmões e, se não morrerem, ficam com
sequelas graves. Mas o mais grave, nesta cena de torturar ou não
torturar, é que os resultados não são fiáveis. Um tipo nessas
circunstâncias diz qualquer coisa para se livrar do que lhe parece uma
morte certa.
— É isso que é preciso, que fale, que diga o que nos interessa.
Achas que um tipo a afogar-se vai pensar em dizer uma mentira? —
racionalizava o Martins.
— Se ele não tiver uma verdade para dizer, ou se a verdade
que está a dizer não for aceite, ele diz o que lhe vier à cabeça. É o
caso dos inocentes.
— Sempre me saíste um lírico, ó Neves... Achas que aquele
tipo que lá temos está inocente? Achas que não sabe quem lhe
estava a telefonar? O Hasnain ouviu bem falar em bomba. Eh, pá,
temos que dar este pequeno passo. Para defendermos a vida dos
nossos concidadãos, que é a nossa missão sagrada. Ficas de
consciência tranquila se falharmos e explodir uma bomba na estação
de metro da Baixa-Chiado? Era uma carnificina.
O Mendes tinha-se calado de vez. As piadas não cabiam ali. O
Moreira estava intimamente satisfeito com a argumentação do
Martins. Concordava a cem por cento. O Neves sentia-se
desconfortável, mas tinha dificuldade em arranjar argumentos. Não
era fácil contrapor postura humanista, civilizacional, ao perigo de
atentado potencial. Como arriscar? Havia uma enorme assimetria de
risco envolvido.
— Sem autorização de cima, temos de ser muito cautelosos.
Não podemos forçar demasiado. Se o tipo não falar às primeiras,
paramos, ok?
De regresso aos Serviços, passaram o resto da tarde com
perguntas marginais.
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— Para que queres tanta farinha em casa? É para fazer uma
bomba lenta?
— Fazer frito, senhor. Ahmid vender na loja.
— E os telemóveis?
— Ahmid repara.
Depois de todo o pessoal administrativo ter saído, levaram o
suspeito para uma garagem e amarraram-no de costas sobre uma
bancada, com a cabeça um pouco mais baixa.
— “It’s now or never”, Ahmid. Ou falas agora ou já não falas
mais. Quem é que te telefonou?
O paquistanês apresentava um olhar aterrado. Até ali, tudo
tinha sido mais ou menos esperado, mesmo as bofetadas. Agora as
movimentações dos quatro homens indicavam que vinha aí violência
extrema. Esqueceu-se até de responder. Um dos agentes colocou-lhe
um pano sobre a cara, enquanto outro começou a verter água de um
jarro sobre a zona entre boca e nariz. Ahmid manteve a boca fechada
por uns momentos, sentindo alguma a inundar o nariz e a entrar para
a garganta. Aguentou quase meio minuto sem respirar, mas um
engasgamento irrefreável tomou conta do seu corpo. Conseguiu
expelir alguma água, mas outra entrava e nenhum ar. Tossia água
para fora e para dentro. Começou a estrebuchar violentamente. Uma
angústia terrível assaltou-o. O coração ribombava. A morte devia ser
aquilo. Lançou um último e desordenado pensamento para o seu
jovem irmão que ficara no Paquistão.
— Quem é que te telefonou? — foi o som que se ordenou um
pouco, depois de lhe tirarem o pano da cara. O coração batia
freneticamente. Inspirou num urro, tossiu convulsivamente, sentiu o
ar a queimar nos pulmões. — Quem, quem? — repetia a voz. Antes
que lhe colocassem o pano de novo sobre a cara, Ahmid gritou:
— Allahu Akbar!
— Eu não disse? — afirmava-se o Moreira, segurando o pano
ensopado sobre o rosto de Ahmid. — Dá-lhe mais!
— Pessoal, calma! Tínhamos combinado não exagerar —
afligia-se o Neves.
Alguns sons sarcásticos dos colegas foram a primeira resposta.
— Ó Neves, estamos nisto juntos — ripostou o Martins. — Se
não assumes as tuas responsabilidades, sai daqui. Cá estão os colegas
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para fazer o trabalho que o menino não quer fazer. Sem problema.
Vai! Mas já sabes... Não fales disto a ninguém, ok? Ok?
Neves aceitou a sugestão ordenada e humilhante. Meteu-se no
carro e foi para casa, profundamente deprimido. Sentia-se incompetente e desenraizado. Começava a questionar seriamente a sua
vocação para agente secreto. Parecia ser uma questão de estômago.
Era um empecilho ter um.
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mãe

D

escia com a trouxa de roupa equilibrada nas moleiras, o
filho grudado no suor de seus dedos e a fome que
choravam juntos. O filho de quando em vez parava pra mijar entre os
matos, ela gritando pro menino terminar logo — a viagem é grande.
Tinha uma gota de suor que descia equilibrada em suas costas, bem
no meio da linha que a dividia: de um lado era resistência, a eterna
dor do parto e a fome; do outro, era muito mais ela, mas talvez
menos verdade. Era o sopro de vida, a harmonia das carcaças que
botavam ela de pé. Descia aquela estrada de chão todos os dias,
sendo mais mulher que sonho, vivendo a vida que tinha pra viver, a
que lhe era oferta da manhã à noite. Reclamava, mas baixinho, pra
não assustar o menino, que ficava com olhos nervosos sem
compreender o sofrimento da mãe; mas também para, com sua
resiliência, impressionar a santa que ela tinha com carinho por de
cima de uma renda branca, sempre limpa... sempre limpa... Pedia a
Deus que o menino crescesse logo e seguisse o caminho da vida, mas
o menino seguia sendo menino e menino apenas, sem crescer, sendo
mais barriga e lágrima que carne e gente, consumindo-lhe as tardes
em que lavar roupa nunca era apenas lavar roupa, mas também
cuidar, abster-se, carregar no colo, chorar. Os ossos dela saltavam os
ombros e, quando conversava, a gente sentia falta de dente no riso
dela. Caiu, ela dizia, caiu tem tempo... foi painho que arrancou, ela
dizia, arrancou quando me viu deitar mais o fulano, bateu em minha
cara como se eu fosse a puta de sua verdade, como se eu fosse a
puta que ele comia quando traía mainha em outros quintais. Perdi o
dente pra ganhar dignidade, ela dizia, mas o que ganhou foi a mania
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de rir com a mão na frente, tapando a imperfeição adquirida. Ria
também com a mão na barriga, segurando as cicatrizes de menina
que cresceu. Está grande, mas tão pequena, invisível ainda —
pensava, distante de todos os sonhos que queria ter, pois nem
sonhar não sonhava. Ninguém a via, a não ser seu filho que esticava
as pernas curtas para alcançar os seios sempre fartos da única
comida que comia durante o dia. Ela criou-se sentindo-se menos
gente diante de suas dezenas de patroas, diante das roupas e cremes
das patroas, diante dos homens da roça, seus irmãos. Tudo lhe
passava à cabeça naquele momento de bater o pé no barro e até as
mãos de seu filho era-lhe pesado segurar. Esticando-o pelos braços
finos, agarrou a cria para si, confortando-o em seus braços. Aquela
estrada de chão marcava os passos secos, os dedos do pé sujos de
lama e os do menino mais sujos ainda. Ele perguntava sempre aonde
dava a estrada, ela murmurava uma coisa ou outra, um som maluco
que saía de suas narinas. Que rio longe é esse, mainha? A senhora
nunca foi por aí... E ela apertava esse menino mais forte, estalando,
como se estivesse prestes a devorá-lo, engolí-lo para o conforto de
seu ventre, onde pudesse tê-lo sempre. Venha, meu filho. Lavarei
roupas e você vai me ajudar! Os dois caminharam mudos, mas
grudados, os dedos embolotando-se e isto era carinho, isto era amor,
talvez em imagem e semelhança de um Deus desconhecido.
Emudecidos, ouviam os passos dela no barro, a sandália bater no
chão marcando o passo apertado. Ficaram assim: um sentindo o
outro, ela mais ele que ao contrário. Chegaram finalmente ao asfalto,
olharam para trás e a casa de onde saíram nem sequer se via,
misturava-se à linha do horizonte que a todos nós engole, por detrás
de todo o mato e lama ressecada. Desce, meu filho, disse ela. O
menino não se desgrudou. Ficaram parados olhando os carros
passarem, cada um deles. Vamos atravessar não, mainha? Não meu
filho, não vamos. Ficaram ali parados: ela, olhando cada um dos
carros que passavam, equilibrando a trouxa de roupas e as lágrimas
que já queriam descer; ele, apenas os carros, apenas os carros...
Ficaram assim até que ela desse um grito seco, sem voz, e diante
deles parasse um caminhão. O homem desceu, olhou-a, é esse o
menino? É sim, este é o menino. Já chorava. Desesperadamente,
chorava. Vá, meu filho, dizia. O homem fez sinal pra ele subir no
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carro. Ele não subiu. Vou pra onde, mainha? Vá, meu filho, vá...
Estava em soluços, os braços escondia o rosto envergonhado,
molhado em lágrimas. Beijou seu filho. Juntou as mãos nas suas.
Beijou, beijou, beijou. Vá. E essa era a única explicação que conseguiu
dizer. O menino também chorava, confuso. O homem fez sinal mais
uma vez, ele atendeu: subiu no caminhão. Da janela, viu a mãe
ajoelhar-se no barro, equilibrar a trouxa de roupa de volta nas
moleiras, virar e seguir para dentro do mato. Mas fechou os olhos
para não ver mais.
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intercorrências

—C

omo eles acordaram hoje?
— Um pouco agitados. Mas logo darei o
desjejum para se acalmarem.
— Eles estão lindos.
— Olhe só como cuidam das suas crias. Estão felizes.
— Importante que cresçam saudáveis, com as atividades físicas
adequadas e alimentação correta.
— O que não falta é distração para eles, no horário certo, para
o fundamental descanso.
— Sim, me orgulho cada dia que olho para eles. Será que agora
aprenderam?
— Acho que não. Veja, tem um gritando no meio, causando
desconforto...
— Sempre os mesmos. Pior é que contaminam quem está por
perto.
— Sim, melhor tirar ele. Pronto, já o removeram dali. Tudo
voltou ao normal.
— Ah não, agora tem um pequeno grupo protestando.
— Sem problemas. Vamos tirar eles também, com um grupo
mais forte.
— É, não deixe que aqueles possam se fortalecer, senão...
— Hum… não estou gostando disso...
— O que foi?
— Veja, alguém está se arriscando, criando substâncias, novos
entretenimentos, serviços não previstos...
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— Isso não está categorizado em nenhuma planilha. Melhor
fazê-lo parar. Não conhecemos suas intenções, nem o que elas
podem causar. Já estimou o quanto deixamos de arrecadar nessas
transações marginais que vez ou outra realizam? São menos recursos
para que possamos implementar nossas melhorias.
— Sim, há outros em torno dele, encantados pela curiosidade.
Toda novidade inopinada é uma ameaça ao nosso controle. Pronto.
Com estas regras ele não poderá inventar mais nada além do que
seja adequado aos nossos métodos e propósitos. Qualquer desvio
dos procedimentos padrões e dos objetivos pressupostos será
tratado como vigarice ou charlatanismo.
— Nada como uma lei para proteger o bem comum.
— Alguns não gostaram. Estão exagerando nos entorpecentes,
nos jogos e nas compras, endividando-se, esquecendo de trabalhar,
procriar...
— Não podemos permitir que gerenciem suas escolhas em
algo que possa surtir consequências indefinidas ou nocivas. Já
tivemos sérios prejuízos nos últimos anos e a tendência é que se
acentue.
— Os remédios autorizados não estão fazendo efeito em
recuperá-los. O jeito é aplicar sedativos.
— São casos perdidos. Melhor descartá-los. Alguns já estão
agressivos.
— Pronto. Isolamos eles do resto. Nos hospitais, nas prisões,
nos manicômios. Vamos banir o consumo de tudo que desvie a
atenção deles do nosso esquema programado. Temos uma previsão
de ganhos e perdas que não pode ser invalidada. O melhor é sempre
reeducá-los para perceberem quais as necessidades mais
importantes que priorizamos a eles. Assim, está mais bonito agora.
— Todos fazendo o que esperamos que façam.
— Nem todos. Veja, aqueles querem se separar do grupo, criar
suas regras, reviver línguas antigas...
— Inadmissível. Teremos que exterminá-los criando uma
guerra civil.
— Sim. Prepare a propaganda e alimente o medo. Vamos
introduzir nos currículos escolares o que nos identifica em oposição a

| página 73 |

| revista gueto · edição especial · civilização e barbárie |

eles. Vincular algumas mazelas à existência deles. Criar cisões para
que qualquer identidade seja um contraponto às demais.
— Infelizmente não está dando certo.
— Está ouvindo?
— Sim... estão aqui perto...
— Estão batendo na porta!
— Meu Deus... eles vão entrar aqui!
— Tranque tudo! Chame a segurança!
— Não adianta... eles já estão aqui.
Ninguém mais respeitou o próximo da fila ou a ordem de
chegada. Todos os assentos ficaram vagos. Ninguém reparou na cor
do farol ou aonde ia. Chegou sem aviso e os treinamentos de rota de
fuga pela saída de emergência foram esquecidos. Tudo dava lugar ao
vazio que se alastrava em toda parte, praga de vácuo cujo silêncio
contagiava as avenidas antes movimentadas. O policial jogou fora o
apito para não perder o fôlego no estouro da boiada. As sirenes dos
abrigos antiaéreos já não orquestravam a multidão que se atropelava
a esmo. Camelôs despejavam suas sacolas com meias, pilhas, bonés,
baterias de celular para apressar o passo, deixando a oferta de graça
nas ruas desertas. Como a roda de uma bicicleta que desmancha um
formigueiro, a visão da hecatombe era apreciada da cabine do
bombardeiro. Terremotos agendados, furacões que arrastavam tudo
nos alvos designados.
Nos muros restaram apenas pichações que sentenciavam a
morte de velhos totens e rasuravam qualquer definição de tabu. A
sedimentação de cinzas e poeira agasalhava monumentos
fumegantes. Um réquiem era lamentado pelos ventos que solfejavam
nas salas dos edifícios abandonados a eterna melodia das cidadesfantasma. Motins urbanos limpavam o comércio e o campo estéril de
concreto já não reunia as aglomerações, dispersas em bandos
guiados por tochas confeccionadas de certidões, prontuários, recibos,
procurações e papel-moeda. O jornal não circulou no dia seguinte e
as imagens não foram veiculadas na televisão que continuava a
transmitir o mesmo chiado errático de feixes eletrônicos. Não havia
quem pudesse dar ordem ao que não permitia ser ordenado.
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inquietação

O

s passos eram miúdos e rápidos e dirigiam-se para um
ponto determinado.
Era perceptível que havia
determinação naquela marcha acelerada. Os olhos estavam atentos
e, apesar da certeza do caminhar, o seu olhar parecia voltar-se para
muitos lugares como se temesse que algo pudesse impedi-la de
atingir o seu objetivo. O fluxo era intenso em todos os sentidos do
caminho, mas a pressa era maior do que os passos que as pernas
podiam dar. Não podia se atrasar mais, então ela lançou-se em um
breve e desajeitado voo.
A pomba apressadinha, finalmente, alcançava o resto do
biscoito de polvilho. Era como uma meia lua, clara, seca e facilmente
quebrável que caiu ali, num gramado mal cuidado, onde jazia uma
significativa variedade de lixo.
Era como uma reunião dos pombos em torno da meia lua clara
e seca. As aves alvoroçadas ocupavam uma pequena parte da grande
praça, que naquele dia foi parcialmente transformada por um palco,
montado às pressas. Era parte das comemorações do dia primeiro de
maio. A ligeira pombinha atenta à sua disputa ignorava o que tantos
outros seres faziam naquela praça. As conversas, as risadas, os
cochichos misturados ao som alto de um microfone, nada importava,
nada alterava a sua agitação coordenada, junto aos outros pombos,
para devorar o resto de biscoito.
Bem próxima à reunião dos pombos estava uma jovem que
frequentava o curso noturno de pedagogia e que, durante o dia,
trabalhava numa creche pública como pajem do berçário. Seus dias
eram agitados e as noites cansativas. Aquele feriado veio em boa
hora. Eva era seu nome e naquele dia estava na praça tentando
aproveitar o dia de descanso. O moço que falava muito e parecia ter
opinião e muitos argumentos para usar era sua companhia. Era um
simpático representante de um novo operariado, engajado em
questões sociais e ávido leitor de teses sociológicas sobre os
| página 75 |

| revista gueto · edição especial · civilização e barbárie |

trabalhadores urbanos no mundo contemporâneo, e tentava chamar
a atenção de Eva para si ou para a sua causa.
Entre um gesto e outro, ele acendeu um cigarro e, antes de
tragar, com um olhar longínquo e pausa na respiração, emendou:
— Desde o meu primeiro emprego sou sindicalizado e
pretendo continuar sendo, apesar da atuação frágil e das poucas
conquistas em relação às condições de trabalho e salário. Entendo
que temos que fortalecer as instituições da sociedade civil. Isso
fortalece a democracia, você não acha?
Eva, que perto do meio dia ainda mantinha o frescor da
manhã, não achava nada. Sorriu dando a entender que concordava.
Pensou por um momento que o rapaz que falava e gesticulava do seu
lado parecia o seu professor de Filosofia ou Sociologia, não sabia
exatamente qual dos dois. Separou com as mãos um punhado das
madeixas como se fosse acariciá-las e, antes de terminar o
movimento, segurou a mecha com os dedos em posição de tesoura
como se fosse cortar. Num movimento lento, inclinou a cabeça e
olhou para as pontas do cabelo como se procurasse alguma coisa. E
procurava. Tanto que num determinado instante, sabe-se lá por que
obra do destino, Eva reparou os pombos que ciscavam em torno da
meia lua de polvilho e, enquanto ele falava, ela contemplava as aves.
O rapaz era bonito, mas tudo o que dizia passava por ela como
uma brisa leve e nada permanecia, além da vaga lembrança das suas
palavras. Sem a intenção de demonstrar interesse pelo que o rapaz
falava, Eva, por vezes, acenava com a cabeça, quase que
automaticamente e nem sempre se sentia segura para repetir o
aceno, pois não tinha ideia do rumo da prosa. A observação dos
pombos, a fala do rapaz, a lembrança confusa das aulas de Filosofia e
Sociologia geraram uma reação de ansiedade e sufocamento.
Naquele breve momento em que fixou a sua atenção nos pombos,
Eva chegou a pensar no que todos estavam fazendo naquela praça.
Pareciam estar disputando migalhas. Homens, mulheres, crianças e
pombos saíram das suas casas em uma busca rotineira, motivados
pela promessa de uma novidade que nunca é nova. Todo ano é
comemorado o dia do trabalho, do mesmo jeito, com os mesmos
discursos. Não há nada de novo. Assim como os pombos que se
debatem na disputa por migalhas secas, no dia primeiro de maio, nos
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debatemos numa praça para quê? Logo tudo se acabará, as migalhas
de biscoito, o feriado...
De repente o jovem altera o tom de voz e Eva num sobressalto
volta a olhar para ele.
— Veja! Este senhor está vendendo maçãs do amor! Você
gosta?
— Gosto. Tem sabor de infância.
— Então vou comprar para nós.
— Não, obrigada! Estou evitando doces.
— Imagina, você está ótima... não vai engordar por uma maçã
do amor! E maçã é fruta!
— Não quero! Obrigada.
Eva recusou, pois sabia que se aceitasse poderia criar um
vínculo e ter que ficar por ali mais tempo. Pensou, quase que
imediatamente à recusa, que alguém com o seu nome deveria ficar
atenta a todo o fruto que lhe oferecem. Era melhor recusar. Divertiuse com aquele pensamento e quase sorriu. O homem, com suas
maçãs carameladas espetadas num grande pedaço de isopor, logo se
foi, chateado com a moça que recusou a prenda oferecida pelo rapaz.
O moço teria continuado a falar se não fosse a chegada das colegas
de trabalho do berçário. Elas chegaram como um bando e, assim,
interromperam definitivamente as tentativas do rapaz, naquele
encontro improvisado. As moças chegaram com muitos risinhos e
pequenas histórias cotidianas envolvendo Eva numa rotina familiar.
Parecia que a festa na praça não ofereceria nada de novo.
E ninguém sabe ao certo em que momento um menino se
aproximou e, com uma pombinha nos braços, desafiou:
— Eu vou torcer o pescoço desta pomba. Vocês querem ver?
Eu posso matar esse bichinho agora. Vocês duvidam?
Diante da rápida e inusitada cena houve um breve silêncio que
logo foi rompido por gritos e protestos do grupo de moças. Pediram
que ele parasse, mas o menino queria dinheiro para deixar a
pombinha viver. As suas ameaças de destroncar o pescoço do
pequeno animal, ali mesmo, na frente daquele pequeno grupo,
continuaram. Argumentaram que o bicho era inocente, mas o garoto
se divertia com o desespero das moças e as desafiava, segurando
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firmemente o pescoço da pombinha ao mesmo tempo em que sorria
e, na sua simpatia infantil, pedia o resgate:
— Se vocês me pagarem eu solto o bichinho. Vocês podem
salvar a vida da pombinha. É só me dar algum dinheiro.
Não dava para saber se era uma ameaça ou uma graça. Por
isso, reforçava a sua posição com gestos que davam a impressão de
que faria o movimento fatal a qualquer momento...
Havia um cheiro conhecido no ar. Era um cheiro que lembrava
uma granja que ficava perto da sua casa. Era um cheiro de penas
molhadas, de aves amontoadas. Ou seria o cheiro da aflição, do
medo ou da morte? Finalmente estava acontecendo alguma coisa,
pensou Eva. Era uma situação tão desagradável e sem sentido, mas
com cheiro conhecido. Eva não sabia o que fazer, nem se deveria
fazer alguma coisa. Não se manifestou.
O jovem operário percebeu a sua chance de se destacar
naquela circunstância e ofereceu, pela vida da pequena pombinha,
um resgate, o dinheiro que ele usaria para pagar as maçãs. O menino
prontamente aceitou e soltou a ansiosa ave que, uma vez solta,
voltou para o lugar onde deveria estar os restos da meia lua, mas não
havia mais sinais visíveis do biscoito.
Eva olhou para o jovem pretendente a herói do dia, segurando
e olhando outra mecha de cabelo e disse:
— Não acho que ele mataria a ave na nossa frente!
— Achei melhor não arriscar. Não queria ver uma cena assim, e
você?
— Acho que foi errado pagar pela vida da pomba. Agora, ele
pode pensar que pode ser lucrativa a atividade de ameaçar vidas!
O rapaz mediu Eva dos pés à cabeça e manteve-se mirando a
moça com ar de autoridade e, num tom ríspido, começou a
argumentar:
— Não penso que o menino se torne um bandido por isso.
Acho que as condições objetivas da sociedade capitalista que exclui a
maioria dos bens culturais e que...
Em silêncio ela escutava o rapaz, sem saber exatamente em
que momento deixou de prestar atenção ao que ele dizia, largou o
cabelo e olhou mais uma vez para a grande praça, para a pequena e
desnorteada pombinha e passou a sentir raiva daquela situação. Ele
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não devia pagar pela vida da pomba. Que morresse a pomba! Uma
entre tantas outras. Quem sentiria falta de um bicho com penas sujas
e mal cheirosas e que, dizem, transmitem doenças, pensou. Mas, ao
mesmo tempo, sabia que não gostaria de ver a pomba ser morta ali
na sua frente. Ela só queria aproveitar aquele dia, aquela pausa bemvinda, no meio de uma semana de trabalho e, quem sabe, até iniciar
um namoro, mas achou melhor desistir.
Eva queria deixar para trás aqueles pensamentos e a imagem
das colegas constrangidas. Viu-as pressionando os lábios tentando
não rir da sua breve discussão. Tentou não raciocinar, mas as cenas
daquele dia ferviam dentro da sua mente. Fragmentos daquele
alvoroço intercalavam-se com flashes criativos, em que seres
humanos se assemelhavam a pombos sujos e famintos. Com passos
rápidos, ela andava contra os grupos que chegavam para participar
das comemorações do primeiro de maio. Seus pensamentos
complexos e confusos eram, por vezes, interrompidos por pequenos
e breves esbarrões. Num deles, ela percebeu que uma criança deixou
cair um biscoito. Ela parou para se desculpar e, neste instante, um
pensamento lhe acometeu... Em breve, ali, juntariam-se os pombos,
como os homens que estavam se juntando na praça em torno do
evento. Ela precisava sair dali. Então, andava ainda mais rápido. A
pressa era maior que os passos que suas pernas podiam dar... e
lançou-se em um breve e desajeitado voo por sobre aquele primeiro
de maio.
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após o ataque, a mulher

A

í ele me empurrou, ele me bateu, ficou dando soco no
meu braço, imagina, tapinha na minha nuca, passando a
mão no meu cabelo, esculhambando a minha escova definitiva recém
feita, aí eu falei, para cara, para, e ele continuou, tá machucando,
para, e a minha vó ainda ficou defendendo ele, vê se pode, ficou
estragando ele, mimando ele, ah eu fiquei muito puta, aí eu falei,
cara eu te arrebento a cara, você tá insuportável desde que você saiu
da igreja, saiu do evangelho, saiu da família bem que o pastor falou, o
pastor pregou — PORQUE É IMPOSSÍVEL QUE OS QUE JÁ UMA VEZ FORAM
ILUMINADOS E PROVARAM A BOA PALAVRA DE DEUS E RECAÍRAM, SEJAM
OUTRA VEZ RENOVADOS —, mas ele não queria ouvir e enfiou o fone

no ouvido, o fone no pensamento no discernimento, esquecendo a
doutrina — PORQUE A TERRA QUE EMBEBE A CHUVA, QUE MUITAS VEZES
CAI SOBRE ELA E PRODUZ ERVA PROVEITOSA, RECEBE A BÊNÇÃO DE DEUS,
MAS A QUE PRODUZ ESPINHOS E ABROLHOS É REPROVADA E PERTO ESTÁ A
MALDIÇÃO, O SEU FIM É SER QUEIMADA —, eu tava lendo a Bíblia em

voz alta quando ele chegou, ele ainda ficou um tempo ouvindo e
depois me empurrou, E PERTO ESTÁ DA MALDIÇÃO, eu repeti, Maldito,
para; e a minha mãe apareceu e o meu filho apareceu e a vizinha veio
ver, aí eu não quis brigar por causa do meu filho, eu quis poupar o
meu filho, Pai para, aí eu peguei minhas coisas e fui pra igreja, mas
ele veio atrás de mim, eu lembro que eu tava com a bíblia na mão
porque nem deu tempo de enfiar na bolsa, enfiar a mão na cara dele
era o que eu queria, aí ele veio atrás de mim com uma garrafa na
mão, eu não sabia o quê que era aquilo, O SEU FIM É SER QUEIMADA,
ele gritou, e jogou a gasolina pra cima de mim, eu desviei mas pegou
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nas minhas pernas, eu fiquei olhando pra ele com a bíblia na mão,
plantada com a bíblia na mão, a minha saia molhada de gasolina,
fedendo, eu fiquei estatelada, queria gritar, mas só sussurrei, Não! e
não sei porque, não sei de onde veio a ideia de abrir a bíblia, Não,
você não vai, não pode ser, eu tentei de novo gritar, mas só saía uma
espécie de sopro, eu só sei que eu vi ele tirando um cigarro do bolso,
não, minto, foi um cigarro a varejo de detrás da orelha, o isqueiro é
que tirou do bolso da calça jeans, que aliás era a calça que eu dei de
presente de natal pra ele fazia já alguns anos, a calça eu tinha
comprado à prestação, eu lembro, foi cara mas ele ficou tesudo nela
— PORQUANTO ESTÁ ESCRITO “OS DOIS SERÃO UMA SÓ CARNE” —, foi no
natal que passamos sem as crianças, minha vó ficou com os meninos
e a gente ia pro motel perto da praia, mas acabamos transando ali na
areia mesmo de pé, Você gostou princesa?, eu tava apaixonada, eu
botei o pau dele na minha boca, Deus me perdoe, mas foi muito
bom, ali na pedra atrás do canal, Eu sempre vinha aqui com meu pai
quando era criança, eu disse a ele, Aos domingos meu pai me trazia
aqui com o táxi dele e a gente comia caranguejo, Só eu e meu pai, e
ficava vendo o sol se pôr na lagoa e via os pescadores com os puçás
no canal e os surfistas e os turistas americanos e alemães mais
vermelhos que os camarões que aquele conhecido do meu pai vendia
no espeto, e a gente via o mergulhador que pegava os mexilhões com
as mãos, Você me deixa louco, chupa, ele falou, e depois me levou
pro motel e pediu cerveja e uns petiscos, a gente ficou vendo
televisão, e tavam transmitindo ao vivo aquele sequestro do ônibus
174, e eu vi a cara horrível daquele cara pra fora da janela do ônibus,
gritando que ia matar todo mundo, e a televisão filmando tudo,
aquela cara daquele cara não me saiu da cabeça, eu nunca esqueci; e
o tempo todo ficavam passando aquilo, mesmo depois que já tinha
acabado o sequestro, mesmo depois que a garota refém foi morta, o
assaltante também, morto à porrada na viatura da polícia, e eu vi a
cara monstruosa do assaltante ali na minha frente segurando o
isqueiro e rindo, eu falei pra ele, Você é um covarde, um nada, um
cocô, nem pra bandido você deu, seu merda, bater em mulher, vê se
pode, e ele ficou parado com o isqueiro na mão sem acender e eu
fiquei parada com bíblia na mão sem ler, mas a gente não saía do
lugar, era como se a gente tivesse virado pedra, tem uma mulher que
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vira pedra na bíblia, não tem?, e depois disseram na televisão que o
assaltante do ônibus era um sobrevivente da chacina da candelária,
aquela matança que tinha ocorrido muitos anos atrás, mataram os
meninos de rua dormindo em frente à igreja, eles se juntavam pra
dormir ali, e dizem que esse cara foi um menino meio estranho que
gostava de ficar no grupo, mas meio separado, e no dia da chacina
ele estava dormindo em cima de uma banca de jornal; e a gente não
conseguiu transar de novo por causa da história, foi estranho, mas foi
uma das noites mais carinhosas da gente, ele tava diferente, não sei,
e naquele momento eu achei que as coisas iam se ajustar, o nosso
puxadinho crescendo, os meninos crescendo — ORA A FÉ É O FIRME
FUNDAMENTO DAS COISAS QUE SE ESPERAM E A PROVA DAS COISAS QUE
NÃO SE VEEM —, estava tudo tão bem, só emprego fixo é que ele não

arrumava, mas aí apareceu lá na rua aquele pessoal e aquela garota e
foram levando ele pra não sei onde, aliciando ele, aquela mulher
aqueles caras e o pessoal da boca, e ele vivia lá na boca e sumiu da
igreja, Você não pensa nos seus filhos, eu disse pra ele, Você não
pensa em nada, você não pensa, e ele abriu o sorriso, o mesmo
sorriso do assaltante do ônibus e acendeu o isqueiro e veio vindo pra
perto de mim como se fosse me abraçar, a flama do isqueiro vindo
me abraçar, o tecido encharcado de gasolina da saia colando nas
minhas pernas fedia, e parece que aquela foi uma das noites mais
violentas no Rio de Janeiro naquele ano —
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entrevista de emprego

U

ma mosca varejeira zunia enquanto rodopiava dentro de
um ônibus abafado e carregado de pessoas que se
espremiam no espaço contíguo. A maioria delas, a caminho do
emprego ou a procura de um, passava o tempo e o trajeto
interligadas ao mundo atópico e distópico das redes sociais ou dos
jogos on-line disponíveis nos aparelhos celulares. Jasmine parecia ser
a única a se incomodar com a mosca, mas perdeu-a de vista por
alguns instantes, para não muito tempo depois localizar o inseto
acomodado em uma das janelas do ônibus. Ainda era cedo. Os
primeiros raios de sol surgiam timidamente no horizonte e àquela
hora do dia o ônibus ainda conseguia atravessar as avenidas com
velocidade, o que fazia com que o motorista, concentrado no
trânsito, vibrasse com a ideia de abrir caminho por obstáculos
invisíveis, como num vídeo-game. Mas essa vibração toda era
permeada por demasiados bocejos catalisados pela paisagem
monótona e repetitiva de aço e concreto e as luzes que vibravam dos
anúncios publicitários nos outdoors ou das telas dos celulares.
Jasmine, assim como os demais passageiros, tinha a face
sonolenta e os olhos fixos, inertes e ausentes em alguma coisa que
percebiam sem perceber. De repente, o ônibus freou bruscamente.
Um cachorro atravessara o caminho, mas o motorista tivera tempo
de salvá-lo. Apenas um susto. Mas a sacudida forçada do corpo fez
Jasmine colocar em alerta a mente emudecida. Os demais
passageiros também reagiram à freada, emergindo por alguns
instantes do hiato existente entre o sono e a vigília. Mas segundos
depois voltaram ao estado de sonambulismo dos aparelhos portáteis.
Apenas os corpos respondiam aos movimentos e solavancos do
motor e do asfalto, a mente continuava em stand by, inerte,
percebendo sem perceber. A mosca também reagiu à freada. Mexeu
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as asas e alçou vôo saindo por uma das janelas. Alguns metros à
frente, o ônibus voltou a frear. Dessa vez para alguns passageiros
descerem. O motorista abriu a porta traseira e mais de uma dezena
de passageiros desceu. Rapidamente, Jasmine sentiu uma aliviada no
oxigênio e no espaço do veículo. Mas mesmo assim, sem nenhum
assento livre, ela mantinha-se em pé, com apenas uma das mãos e o
quadril apoiados em um dos encostos do ônibus, mantendo-se ilesa
aos sobressaltos do veículo. Sentia-se entediada e preocupada.
Estava desempregada há meses, quase um ano. Sentia-se
profundamente deprimida toda vez que tinha que pedir dinheiro
para a mãe para fazer coisas simples e banais, como pagar a
passagem do ônibus, por exemplo. Para ela, era uma afronta uma
filha com quarenta e poucos anos, quase cinquenta, ser sustentada
pela mãe septuagenária. Além disso, a aposentadoria da mãe mal
dava para pagar as contas, o convênio médico e os medicamentos
que não podiam faltar. O aluguel estava há dois meses atrasado. Elas
não podiam correr o risco de serem despejadas. Para onde iriam?
Com quem poderiam contar?
Toda segunda-feira, Jasmine saia à procura de uma vaga, sem
saber onde encontrá-la. Na verdade, essas saídas eram até um meio
dela de se exilar do olhar julgador da mãe. Duas mulheres solitárias,
entediadas com o tempo ocioso dentro de uma casa de poucos
metros quadrados, era o estopim para discussões infindáveis e
infrutíferas. Exceto na segunda, quando saía às ruas, todos os dias,
Jasmine procurava vagas pela internet, embora se perdesse na
maioria das vezes em distrações virtuais, como jogos on-line e redes
sociais. O olhar de sua mãe parecia atento a essas distrações, pois
suas lamentações sobre o preço do aluguel, da assinatura da internet
e dos medicamentos aumentavam de intensidade toda vez que
Jasmine passava horas em frente ao computador ou no celular sem
qualquer resultado concreto.
No ônibus, um calor que subia a cada minuto parecendo
perseguir cada segundo do tempo, Jasmine sentia suas pernas
dormentes e a respiração difícil, ofegante. O ar quente sufocava os
seus pulmões. Tivera na juventude um fôlego inesgotável. Corria
quilômetros, nadava centenas de metros. Atravessava rios, lagoas,
represas com a destreza de um peixe. Fora uma exímia nadadora na

| página 84 |

| revista gueto · edição especial · civilização e barbárie |

infância e na adolescência, época em que vivia com a mãe no
interior. Sem dúvida, eram outros tempos. Fazia tanto tempo assim?
Na linha imaginária do tempo parecia ter sido ontem, talvez
anteontem, ela pensou e agora pensando sem carência de
recordação parecia que a vida lhe passara fugidamente. Confusa no
devir linear do tempo, não sabia descrever, contar a si mesma a
quanto tempo fora, quanto tempo passara. Parecia ser ontem o dia
em que ela aceitara o pedido de casamento, o dia em que dera à luz
ao único filho, o dia em que ela enterrara esse único filho ainda bebê,
o dia em que o marido lhe abandonara à amargura, o dia em que ela
chegara na casa de sua mãe e onde permanecia até hoje. Não, nada
em sua vida se passara como ela quisera ou planejara. Quando ela e
o ex-marido, jovens, resolveram morar juntos, ela pensara que seria
para sempre, que ele seria um bom pai, que ele jamais cederia aos
vícios da carne e à bebida. Durante um curto período viveram
razoavelmente bem, mas ele não gostava muito de pegar no batente.
Vivia arrumando confusão no emprego e sendo dispensado
rapidamente. Era Jasmine quem sempre arcara com as despesas do
lar, pois o pouco que o ex-marido ganhava era para os jogos, a luxúria
e a bebida. Sim, o tempo havia passado. É claro que ela havia
percebido, mas certamente sem perceber que percebia. As poucas e
boas lembranças agora estavam distantes, assim como o sol e a lua. E
era com tristeza que então percebia inteiramente que nada em sua
vida se assemelhava com o que havia desejado para si mesma. O exmarido prometera ampará-la, mas não cumprira o que havia
prometido, abandonando-a definitivamente depois que o filho
morrera semanas depois do parto. Não por culpá-la, mas por não
saber lidar com a dor e a culpa dela. Fora melhor assim? Não sabia
responder. Na imprevisibilidade da vida era a primeira a não achar
respostas para as suas próprias questões.
Jasmine sabia muito bem e com pesar que se acontecesse
alguma ela só poderia contar consigo mesma. Prometera amparar a
mãe e por ora sequer isso conseguia. Percebia e agora
profundamente que não sabia o que de fato perdera, mas sentia que
era muito para uma vida tão singela como a sua. E agora, lá estava
ela, nos primeiros raios de sol da manhã, mais uma vez a caminho da
procura de um emprego. Sentia as pernas suadas e pesadas. Sem
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demonstrar surpresas e entusiasmo, voltou-se para a paisagem
urbana que se apresentava pelas vidraças do coletivo com a mesma
monotonia de sempre. O ônibus continuava atravessando a cidade.
Dentro dele praticamente ninguém se mexia. Até porque seria quase
impossível com o excesso de corpos num mesmo espaço. A maioria
dos passageiros continuava a navegar em silêncio nos seus celulares,
sentindo-se à vontade com as imagens estimulantes do virtual, com a
velocidade com que as informações nasciam e morriam sem
germinarem, numa espécie de noite insone, tendo seus rostos quase
sem expressão iluminados e revivificados pela luz do aparelho. Assim,
além do movimento do ônibus era possível notar o movimento dos
dedos e das pálpebras dos olhos de alguns passageiros. Nada em sua
vida se assemelhava ao que havia esperado, Jasmine voltou a pensar.
Queria se livrar dos seus pensamentos, mas eles surgiam com a
mesma intensidade das luzes dos aparelhos portáteis que mantinham
abertos muitos olhos cansados. Mantinha-se em pé, pesada, com um
dos braços caídos, mas não relaxado, um pouco arqueada e com uma
das mãos segurando o corrimão de ferro, enquanto o outro braço
segurava firmemente o celular apagado.
Voltou-se novamente para a paisagem urbana e subitamente
percebeu que passara do ponto que deveria descer. Num
sobressalto, apertou a campanhia e segundos depois o motorista
parou o ônibus para ela descer. Ela consultou as horas no visor do
celular que ainda trazia nas mãos e que mantivera apagado desde
que saíra de casa. Percebeu então que não estava atrasada, mas
também que não tinha muito tempo de sobra. Digitou o endereço no
GPS do celular e constatou que estava a apenas duas quadras do
local da entrevista. Pelas suas contas essa já era talvez a vigésima
entrevista que ela participava nos últimos meses. Passava por
dinâmicas, testes psicológicos, entrevistas, mas na hora H, alguma
outra pessoa era escolhida. Tentava ao máximo se manter atualizada,
era graduada em secretariado executivo bilíngue, pós-graduada em
assessoria e marketing, mas também era uma mulher quarentona,
divorciada e sem filhos. As vagas de fato estavam escassas ou o
tempo se fechava cada vez mais para ela?
Jasmine chegou ofegante ao local agendado e entrou
apressadamente sem se deter à fachada de vidro e aço do prédio. No
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décimo segundo andar, a recepcionista de vinte e poucos anos lhe
ofereceu um café, após confirmar os seus dados e confirmar que ela
viera em função da vaga: assistente de atendimento. A recepcionista
pediu que Jasmine aguardasse alguns minutos, pois o diretor da
empresa iria atendê-la assim que pudesse. Nesse momento ela
percebeu a presença do logo da empresa, KDCS Events, espalhados
em diversos tamanhos e quantidade por quase todos os cantos
daquele andar. Jasmine imaginou que cada letra deveria tratar-se da
abreviação dos sobrenomes dos sócios. Sentia-se sozinha e
angustiada, mas ao mesmo tempo aliviada, pois por ora não havia
uma fila com dezenas de pessoas para passar pela mesma entrevista
ou dinâmica. Devo ter alguma chance, pensou ela, concentrando-se
em mexer no celular que segurava nas mãos com a força de quem
segura um amuleto sagrado. Ela então primeiro discorreu pelas
postagens com selfies produzidas que mostravam uma felicidade que
na maioria das vezes todos sabem que nem existe. Depois, seus olhos
percorreram as principais notícias compartilhadas no dia, aquelas
que causam comoções fugidias nas redes. Entre essas notícias uma
lhe chamou bastante a atenção. Tratava-se do fato de os deputados
federais terem votado e aprovado um decreto na calada da noite, o
qual beneficiava exclusivamente a eles. Jasmine pensou rapidamente
que esse tipo de notícia se tornara cada vez mais frequente. Leu
alguns dos milhares de comentários furiosos, mas aparentemente
sem qualquer ação ou eficácia real. Estaríamos vivendo um estado de
exceção? ela se questionou, sem tempo de concluir o raciocínio. A
recepcionista interrompera os seus devaneios e pediu que ela lhe
acompanhasse.
Jasmine entrou numa sala ampla, confortável e luxuosa. Um
homem de meia idade, bastante elegante, a cumprimentou e
apontou onde ela deveria se sentar. Assim como a recepcionista, ele
ofereceu-lhe água e café e mesmo antes que a recepcionista se
retirasse pediu que Jasmine resumisse sua vida profissional. Assim
que ela terminou de discorrer sobre os locais em que trabalhara, suas
experiências como secretária e em assessoria empresarial, o diretor
explicou a oferta de trabalho.
— Seu trabalho pode ser feito aqui desse escritório, já que na
maior parte dele você irá se concentrar no pré-atendimento, no
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atendimento e, se necessário, no pós-atendimento. Mas é
importante que você saiba que tanto a clientela quanto o que
vendemos, digamos assim, não está apenas aqui, nessa cidade, mas
sim em todo o país, por isso a necessidade de você estar conectada
às demais filiais. Mas eu vejo que isso para você não é problema. Pelo
seu currículo, você é divorciada e não tem filhos, não é mesmo?
Jasmine consentiu movimentando levemente a cabeça. Sentia
que o emprego era seu. O salário era bom, daria para pagar as contas
tranquilamente e quitar as dívidas que ela fizera durante esse longo
tempo desempregada. Além disso, finalmente ocuparia o seu tempo,
tempo este desperdiçado em joguinhos on-line.
— Mas antes de eu te falar sobre as suas funções, eu preciso
dizer para você que é preciso que ninguém saiba de fato o que a
KDCS faz — disse o diretor olhando fixamente nos olhos dela.
Um calafrio percorreu todo o seu corpo e novamente seus
pensamentos afloravam com toda a força. O que será que aquele
homem tinha para lhe oferecer? Será que não era melhor ela pegar
sua bolsa e dar o fora antes de ouvir qualquer tipo de proposta
constrangedora? Mas o salário era bom e ela não tinha mais muitas
chances no mercado de trabalho.
— A senhora está de fato disposta a ouvir minha proposta? —
perguntou o diretor, despertando Jasmine do devaneio.
— Sim — ela respondeu, sem muita convicção.
— Tenho uma vaga para o atendimento e agenciamento de
clientes, no caso uma pasta de 290 clientes fixos e assíduos,
espalhados pelo país, a maioria deles políticos, magistrados, grandes
empresários e executivos de alta patente, esportistas, líderes
religiosos e artistas famosos, e 180 estrangeiros, que nos procuram
para agendar os encontros com as nossas meninas.
Uma rede de prostituição, uma agência de prostitutas de luxo,
ela refletiu e, num certo sentido, até começara a se acalmar,
flexibilizando a sua percepção sobre as coisas, dilatando aquele
universo que convenciona o que é certo e errado, justo e injusto,
corrupto e incorrupto, quando o diretor prosseguiu:
— Agenciamos encontros com adolescentes, menores de
idade, garotas entre 12 e 20 anos de idade, no máximo.

| página 88 |

| revista gueto · edição especial · civilização e barbárie |

— Estupro de vulnerável — ela rebateu, estática, quase sem
comoção.
O diretor franziu o cenho e mexeu no Rolex que apertava o seu
pulso, depois continuou:
— As adolescentes vão de livre e espontânea vontade ou são
incentivas pelas próprias famílias. Muitas delas sustentam a casa.
Quando se tornam companhias fixas, ganham mais dinheiro do que
muito trabalhador. Hoje sequer precisamos mais aliciá-las, pois
muitas dessas adolescentes vêm até nós por indicação ou trazidas
por alguém da família. Filhas de migrantes, imigrantes refugiados,
desempregados, desamparados e desesperados que precisam de
dinheiro. Nem precisamos persuadi-las com falsas promessas, pois os
que as trazem já fizeram isso por nós.
Jasmine continuou inerte, sem conseguir digerir o que o ouvia.
O diretor prosseguiu:
— Nossa rede aumentou bastante e preciso de secretárias que
organizem de maneira discreta e perfeita os encontros com os nossos
clientes. Apenas isso — finalizou ele.
Apenas isso, Jasmine disse pra si mesma. Apenas isso, num
país em que há pouco menos de dois séculos os senhores da casa
grande nem consideravam seres humanos as crianças e os
adolescentes da senzala. Ela respirou profundamente, pegou a sua
bolsa que estava encostada na cadeira e antes de sair disse:
— Nesse país com muitas leis, mas sem punição, ainda é crime
a prática de sexo com menores de 18 anos.
Jasmine saiu ofegante, nervosa, sem sequer distinguir para
onde deveria ir. Minutos depois, mais calma, apanhou o ônibus para
retornar para casa. O veículo, no contra-fluxo do trânsito, não estava
cheio e mesmo com o calor do sol que trincava nas ruas era possível
respirar melhor com o vento que soprava pelas janelas do veículo.
Quem se interessa em defender os fracos e os oprimidos deste
mundo? São tantas as barbáries acontecendo ao mesmo tempo que
o grito de socorro dos aflitos sequer é ouvido. Assim que ela
conseguiu se acomodar em um dos assentos do ônibus, pegou o
celular na bolsa e retornou aos jogos on-line.
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dicionário análogico do ódio

N

a primeira vez com Gael, é assim que eu chamo ele,
ficamos quites.

Eu tinha aula toda noite e sempre cruzava a mesma esquina no
caminho pra universidade, ele ficava deitado ali do lado do mercado,
na XV com a Marechal. Tudo começou por causa da minha mãe.
Depois do almoço eu brigava com ela porque qualquer restinho de
comida boa ela deitava fora Como é que pode mãe, tanta gente
passando fome e você desperdiçando essa panelada de arroz e ela
Seu pai não come comida requentada, se eu deixar na geladeira vai
estragar, e tacava o arroz ainda quentinho no lixo da cozinha. Aí um
dia decidi fazer uma marmita com um resto de macarrão. Botei
queijo ralado por cima, uma folha de manjericão, enrolei garfo e faca
num guardanapo Isso sim que é uma marmita digna, embrulhei tudo
numa sacolinha. Arrumei minhas coisas, saí do prédio e não deu
outra, tava lá o homem encolhido perto do ponto de táxi. Tava um
pouco desconfiada, não sabia bem como dizer Olha aqui essa
jantinha pra você, já cheguei sem dar boa noite, ele levantou de
gaiato, era mais alto que eu, mandei a pergunta mais lazarenta de
burra
você tá com fome?
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Como que não ia tar com fome, guria, decerto ele tem onde
comer, sua tosca, claro que ele tava. Nem sorriu nem agradeceu, só
abriu a boca, arregalou o olho e fez que sim com a cabeça, sem
mexer o resto do corpo sujo, do corpo magro. Estendi a sacolinha pra
ele
é macarrão
Fui embora antes de dar tempo de eu ver ele abrir a tampa e
experimentar o molho da minha mãe, que deve ser um dos melhores
do mundo, junto com todos os macarrões de todas as outras mães do
mundo. Já tava passando pelo estacionamento, olha um carrinho fora
do lugar, tá com a rodinha esquerda presa, deixa eu botar pra lá com
os outros, vrum vrum, quatro minutos até a reitoria, sete minutos de
elevador, professor atrasa 15, talvez 20, vai chover
meu cu
filha duma égua
a faca
Que caralha, guria, como que tu me bota uma faca numa
marmita pra um mendigo, cê tem problema, deu tesoura de ponta
pra criança, tomou um ziquezira e ficou loucona, só pode. Dei a volta
na quadra, ver ele pelo outro lado, quem sabe nem percebeu e tá
sentado com guardanapo preso na camiseta degolada, feito um lorde
dono da terra de mil ruas, garfo na direita, faca na esquerda, que é a
mão de satã que mata, que finca e, claro, a mão de quem come com
os talheres trocados também.
Nem tava mais lá. Me caguei toda, obviamente. Não dava
tempo de ter comido, essas horas já deve ter pego a faca e assaltado
a primeira pessoa que tava voltando das compras, roubou os cajus as
pêras as carambolas o cream cheese philadelphia e o pão multigrãos
do café da manhã da senhorinha do 31 que vai no mercado umas seis
vezes por dia só pra ter o que fazer, o porteiro já me contou. Olhei
em volta, vai que ele tava ali pra roubar minhas coisas, cê tá é doido,
ainda pode me estuprar. Dei um corridão até o campus. O elevador

| página 91 |

| revista gueto · edição especial · civilização e barbárie |

demorou treze minutos nesse dia, dois quebrados. O professor não
se atrasou.
Daí sumiu, esqueci da faca.
Na segunda vez que acho que vi Gael, em oposição diagonal,
ele saía rastejante da casinha e eu só queria um lápis.
Na moral, o cara pode ser até meio doido, mas é esperto. Ele
construiu uma casinha de cachorro tamanho humano e estacionou ali
na santos andrade, perto do correio. Tinha portinha e até uma janela
desenhada com tijolo. Não era suíte, mas aí ele guardava um colchão,
os cobertores e o próprio corpo da rua. A plaquinha dizia Lápis é 1
real, a letra infantil. Tava lendo e precisava rabiscar umas palavras,
não tava muito barato, mas eu não tava afim de negociar com um
mendigo, apesar de já ter feito isso em outras circunstâncias. Tinha
uma caixinha com lápis azuis com borracha vermelha em cima da
casinha, bem perto de onde ele escreveu Minha Casa Minha Vida pra
identificar a propriedade, certo ele, né, meu.
Olhei em volta, não tava por ali, bati na portinha de entrada.
Ele saiu meio torto, a havaiana azul enroscou no prego da porta e ele
ficou sentado na frente daquilo que ele chamava de residência
sentado, me olhando de baixo, um dos pés descalços, as unhas
grudando negrume e eu só disfarçando o picumã
moço vê um lápis
Só percebi que era ele mesmo quando ele sorriu na hora de me
dar o troco e jogou a mesma cara banguela do macarrão pra mim,
tava até que mais gordinho. Mas já saí no galetinho, se ele saca a
faca, já era, o troco e todo o resto. Desinfetei tudo com álcool em gel
e nunca mais esqueci de sair com um lápis de casa.
Da terceira vez ele já era um Raimundo qualquer, eu na torre
com os cabelos, ele sem saber escalar.
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No centro rolam umas confusões bizarras, ainda mais do lado
aqui do prédio, que tem uma república e o povo não percebe que
tocar a mesma música do justin bieber até três horas da manhã é
inconveniente não só porque é justin bieber, mas porque é a mesma
música. E também porque são três da manhã, óbvio. Enfim, comecei
a ouvir uns gritos na rua, até aí normal, mas uma moça chorou alto
gritando Para, moço, e foram uns dez segundos pra eu e mais todos
os moradores do prédio botarmos a cabeça pra fora da janela, ver o
que tava acontecendo.
Gael no meio da rua, o cabelo comprido, as mesmas havaianas,
só de calça de moletom na garoa, mas era ele sim. Tinha se autopromovido a carrinheiro, a força do macarrão da mãe faz milagre,
algum dinheiro roubado com a minha ajuda atravessada patrocinada
pela tramontina. Deu nisso. Até virou pai de uma cachorrada grande.
Mas cadê a moça? Vários homens em volta, o que é que tá rolando,
um homem segura o outro, eles fazem como que um círculo em volta
do Gael, ah sim, a moça tá aqui embaixo da marquise, por que o
moço tá abraçando ela, meu deus, chegou um cara com um cabo de
vassoura
que porra
é
essa
Disse putaço Mostra a parada aí, cara, e Gael cabeça baixa, não
sei se ele fala, comigo não falou. O outro ameaçou com o cabo de
novo, Gael era só o olhar no asfalto, lugar familiar dele. Um outro
empurrou ele pro lado, foi olhar dentro da carrocinha, ficou parado
ali. Veio mais um e o terceiro já chegou botando a lanterna do celular
lá no meio do papelão. O da vassoura Você é louco, cara, e aí a moça
chorou alto de novo, e o do celular, Galera, olha aqui dentro. Alguém
do prédio, um desses velho coxinha que mora aqui, daqueles que
assiste o datena, sabe, já mandou um
ow! ei! o que é que consta no carrinho?
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E um da rua respondeu Tem um cachorro morto, tio, ele matou
o cachorro. Aí veio um do outro lado da rua e meteu-lhe um soco no
meio da cara. Socão mesmo, Gael caiu pra trás, o do soco berrou com
ele Não trata cachorro que nem animal não eu devia era acabar com
a raça dum cabra desse, partiu pra cima, seguraram. A cara dele
muito vermelha, achei até que ia se juntar ao filhote, sangue nos óio.
Um cara mandou Vaza daqui, mano, já deu, vaza daqui, e Gael
chamou os cachorro tudo e se ajeitou pra puxar a carroça direito.
Você vai achar que eu tô de brincadeira, mas sério, ele virou o
carrinho e ali tava amarrada uma bandeira do brasil, catou os
cavacos, foi embora com a ordem e o progresso tremendo de frio até
a mesma sarjeta onde eu dei pra ele
a marmita
o queijo
o manjericão
o garfo
a faca
a canzoeira seguindo em fila, o homem segurando o cabo de
vassoura ainda olhando, o cão morto dentro do carrinho. O bicho ia
virar macarrão pros irmãos, certeza. Virou na esquina sem rima, sem
lua e nem conhaque, só o diabo no corpo.
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clique

A

sensação de perseguição é o que me impele a apertar os
passos. Puxo o ar pelo nariz com fungadas curtas, fricciono
o polegar nas narinas para diminuir o incômodo. Olho para trás mais
uma vez, mas só vejo os rastros dos meus próprios pés. Talvez seja
paranoia pelo que estou prestes a fazer. Acontece que eu não tenho
escolha, é matar ou morrer. Não necessariamente no sentido literal
da palavra matar.
O percurso até a casa da minha irmã — vazia a esta hora — é
cheio de vielas e ruas escuras, que formam um labirinto no meio do
bairro, localizado na periferia. O boné sobre minha cabeça esconde
as olheiras profundas, as pernas magricelas sustentam o corpo que
mais parece um esqueleto em movimento. O andar inquieto e
apressado demonstra a ansiedade que me corrói, e por mais que eu
tente disfarçar, já não posso controlar minhas reações.
Viro a esquina de uma rua estreita, e sou surpreendido pelos
gritos:
— Perdeu! Perdeu! Perdeu!
Dois sujeitos me empurram contra o muro, chapiscado com
pedrisco e cimento, sinto as pedrinhas arranharem as palmas das
minhas mãos quando me apoio. Um deles aponta um revolver para
minha cabeça.
— Cadê a grana? — Reconheço o moleque com a arma. É o
Pedrinho lá da boca. Não deve ter mais do que dezoito anos.
— Calma, cara! Estou indo buscar. — Me defendo.
— Vai vigiar, Cabeça.
O outro garoto o encara com os olhos esbugalhados.
— Vai apagar ele, chefia?
— Sem pergunta, Cabeça. Faz o que eu mandei.
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O garoto se afasta e fica de tocaia no beco. O suor começa a
brotar em minha testa.
— De joelhos — ele grita. Eu não tenho alternativa, senão
obedecer. É o meu fim.
Clique!
Ouço o revólver sendo engatilhado.
Fecho os olhos e deixo o som me levar ao passado. Me vejo
com cinco anos de idade, acompanhando meu pai na colheita de
feijão. Morávamos no sítio, eu sou o sexto filho dentre os nove que
meus pais conceberam. Nos mudamos para a cidade grande com a
promessa de uma vida melhor. Acompanho meu próprio
crescimento, e agora, com doze anos, aprendi a fazer pipa. Meus
amigos me ajudam a fazer cerol com caco de vidro e a passar na
linha. A cola foi minha primeira droga. Por quê? É divertido, estamos
entre amigos. Vejo meus cadernos da escola, me impressiono com
minha letra, eu podia ter virado doutor. Agora, com quinze anos,
estou matando aula para fumar maconha, comprada com os trocados
que ganho entregando jornais de bicicleta. Um ano depois, estou
experimentando cocaína. Arrumei emprego numa fábrica e agora uso
crack. Quem sou eu? O que me tornei?
Clique!
A bala não saiu. Cabeça está desesperado.
— O coroa vem subindo... Cara, o coroa vem subindo...
Pedrinho me olha sem piedade alguma.
– Salvo pelo gongo, mano. Da próxima vez não escapa. Arruma
a grana!
Eles somem na penumbra de outra viela qualquer. Alguns
segundos depois meu pai vira a esquina, e caminha até mim.
— Ué, Dênis?! O que tá fazendo aqui?
Não respondo. Apenas abraço-o o mais forte que consigo. Ele
me deu a vida pela segunda vez, e eu preciso aproveitar a minha
chance.
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um bairro limpo
um bairro limpo. Ali mesmo os cachorros são educados.
Mijam e cagam em pouca quantidade ao pé de postes de
iluminação bem conservados — fezes duras e consistentes para
facilitar a coleta de quem as recolhe. Na avenida principal, com
calçadas regulares ornamentadas por canteiros geométricos, há
muitos prédios comerciais espelhados. As ruas transversais são
arborizadas. A gente é educada — muito mais que seus cachorros.
Não cospem no chão, usam as lixeiras públicas e frequentam cafés.
Na calçada em frente a um desses estabelecimentos, encontra-se um
homem sujo.
Dez metros separam a calçada do café e o outro lado da rua,
onde está o homem. A distância é suficiente para evitar qualquer
interação física ou contaminação por contato; mas não o bastante
para evitar incômodos. De fato, a presença ou mesmo a ciência da
presença do sujeito gera desconforto entre os frequentadores do
local. A sensação é aumentada quando o homem sujo abaixa as
calças rotas, com calma e método, e defeca. Não são fezes duras e
consistentes como as dos cães do bairro, tampouco são despejadas
em pequena quantidade ao pé de um poste. Tudo é feito no meio da
calçada.
Um segurança atravessa a rua. “Aqui não! Está maluco?”. O
homem sujo sorri meigamente, já se levantando e recolocando as
calças. “Tá rindo do quê, palhaço?”. O homem sujo continua a sorrir,
mesmo com um dedo em riste agora apontado para seu rosto. É um
homem sujo dócil, com o rosto à mostra para o tapa que vem na
sequência. Um senhor de cabelos brancos deixa o cappuccino na
mesa e se aproxima. “Cai fora! Não está vendo que têm crianças,
família aqui?” Um sorriso continua a ser a única e silenciosa resposta
e só se desfaz depois de uma rasteira do segurança. O senhor de
cabelos brancos aventura-se num pontapé. Logo o homem sujo está

É
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rodeado de gente e o senhor de cabelos brancos desfere outros
chutes, acompanhado por ajudantes. O segurança frustra-se por não
poder fazer o serviço sozinho — o que pode lhe custar o emprego.
O homem sujo agora não sorri. Seus olhos estão fechados e há
algum sangue no rosto. A gente continua em volta. O segurança
cutuca com o pé para verificar se há alguma reação. É um homem
sujo vivo ou morto? Chamarão a polícia. Recolherão o morto ou o
vivo. Lavarão a calçada. É um bairro limpo.
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uma série de melhoramentos

D

a primeira vez que ouvimos os alarmes, estávamos
dormindo. Acordamos assustados e fomos até a janela. Os
alarmes vinham de algum lugar no meio da cidade, algum lugar
próximo ao fogo. Depois, ouvimos um rugido mecânico e contínuo,
que circulava pelos céus e parecia sumir em alguns momentos. O
som foi ficando cada vez mais alto, depois parecia que estava dentro
da nossa casa. A sala tremeu e nossos pais vieram correndo pela
escada. Olhamos para a cidade e aquele imenso helicóptero
despejava água sobre as chamas que consumiam os prédios.
Nossa casa ficava no alto da colina. Lá de cima, podíamos ver a
cidade e o rio. À noite, a cidade era iluminada por lâmpadas amarelas
e vermelhas. De dia, parecia estar envolvida por uma neblina
translúcida. Nós ficávamos parados observando a cidade e nunca
entendemos por que nossos pais não nos levavam até lá, onde
sabíamos existir parques de diversão e salas de cinema.
No dia seguinte, tudo estava normal outra vez. De manhã
jogamos baralho e à noite assistimos ao telejornal. Quando os
jornalistas ameaçaram dar maiores informações a respeito do
incêndio, nossa mãe pegou o controle remoto. Desligou a televisão e
nos mandou para a cama. Deitamos, fechamos os olhos, mas não
conseguimos dormir. Ainda podíamos ouvir, na sala, a voz abafada
dos jornalistas conversando sobre o desastre da noite anterior.
Os alarmes soaram outra vez naquela semana. Novamente à
noite. Mas dessa vez nenhum helicóptero apareceu. As chamas se
espalhavam rapidamente de um prédio para outro e ouvimos uma
grande explosão. O fogo durou a noite inteira e só parou de arder na
manhã seguinte, quando já não havia mais nada para ser queimado.
Foi então que o primeiro deles apareceu. Terno e gravata
cobertos de cinzas, o rosto cheio de arranhões. Ele se aproximava
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lentamente de nossa casa, abraçado à maleta de couro onde
carregava objetos pessoais. Quando nos viu, pediu para falar com
nosso pai. Disse que era advogado e que precisava de ajuda, pois a
cidade tinha sido destruída. Queria apenas um lugar para dormir.
Nosso pai estava disposto a ajudá-lo, desde que o advogado
trabalhasse para isso. Como naquela época não estávamos
envolvidos em problemas com a lei, nosso pai ofereceu a ele que
cuidasse da horta. Nós ainda não tínhamos uma horta, é claro, então
nosso pai pediu ao homem que fizesse uma.
O jardineiro vestia camisa de flanela e calça jeans, trabalhava
das seis da manhã às cinco da tarde. Depois do trabalho, desabava
numa pilha de folhas e ali dormia até o dia seguinte. Dentro de sua
maleta havia um telefone celular, um álbum de fotografias e uma
lanterna. Pegamos a lanterna e o telefone para brincar. Deixamos
para ele apenas as fotografias.
Ao longo daquela semana, apareceram mais três. Um
engenheiro, um farmacêutico e um artista. Suas roupas estavam
cobertas de cinzas e eles queriam um lugar para dormir. Como
naquela época não precisávamos de pontes, nem de remédios e
belas pinturas, nosso pai ofereceu a eles que cuidassem do sistema
de irrigação da horta. Nós ainda não tínhamos um sistema de
irrigação, é claro, então nosso pai pediu a eles que construíssem um.
Os três homens se juntaram ao jardineiro. Ao longo da semana
ergueram paredes de papelão e sacos de lixo ao redor das pilhas de
folhas. Cada um deles dormia em um cubículo e às vezes eles se
apertavam para não passar frio. Naquela semana ganhamos
brinquedos novos: lápis, cadernos, tubos de ensaio, telas e pincéis.
Duas semanas depois, havia sete homens vivendo em nosso
quintal. Estavam todos ocupados com a horta e o sistema de
irrigação e as gaiolas para pássaros e pequenos roedores. Foi quando
nosso pai pediu aos homens que construíssem um muro ao redor da
colina. Porque ele dizia que nossa casa era o único lugar próspero dos
arredores e que era muito perigoso que ficássemos expostos às másintenções daqueles que fugiam da cidade destruída. Eles não tinham
mais nada e agora queriam nossa prosperidade. Os homens
argumentavam com nosso pai que eles próprios tinham vindo da
cidade destruída e que nunca agiram de maneira errada ali dentro.
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Mas nosso pai dizia que eles já não pertenciam à cidade destruída,
mas à nossa família.
Durante dez dias os trabalhadores se revezaram em longas
viagens à margem do rio. De lá traziam pedras para serem quebradas
e empilhadas ao redor da colina. Demorou mais quinze dias para que
o muro ficasse pronto. Quando a construção foi concluída, nosso pai
colocou uma cadeira próxima ao muro e pediu ao sujeito que foi
médico que ficasse de guarda, avisando a qualquer um que se
aproximasse que aquela era uma área de acesso proibido.
À noite, nosso pai quis comemorar a conclusão das obras.
Então ele matou uma galinha, que nossa mãe assou e serviu com
alguns dos legumes da horta. Nós e nossos pais tivemos uma noite
maravilhosa e os miúdos do frango foram oferecidos aos
trabalhadores.
Em troca da comida, eles lavaram nossa louça.
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longa caminhada

O

sol causticante na moleira da garota que, em movimentos
exaustivos, leva um pé ante o outro em penosos passos.
Não reconhece a estrada de terra, lardeada de sabiás e espinhosos
juazeiros, os pés, agora descalços, dormentes de dor, estão
recobertos pela fina poeira, que se espalha a cada passo. A boca seca
implora um gole d’água. Não faz ideia do quanto já andou, mas
agradece por ainda estar viva. No vestido rendado, manchas de
sangue e barro vermelho, como uma pintura contemporânea
abstrata; parte do sangue veio do seu corpo, mas a outra, não. Dos
olhos lágrimas salgadas escorrem pela face deixando uma mancha
encardida de suor, sangue e poeira.
A estrada parece infinita, nem um vivente, exceto a dor das
tenebrosas lembranças a acompanham, as cenas em sua memória
ainda parecem muito reais. Sente arrepios, com as mãos apoiadas
nos joelhos pende o corpo para frente expelindo o vômito do nojo.
Os ferimentos da boca ardem com o líquido verde que é expelido de
suas entranhas. Da mão deixa escapar o brinquedo preferido, uma
boneca de longas pernas finas, agora ensopada de sangue até a
cintura. Serviu-lhe de salvação, não achou justo deixá-la para trás
com o seu algoz.
As lembranças a atormentam: o corpo pesado sob o seu, vai e
vem em movimentos abruptos. Suas pernas dormentes de dor, e seus
braços presos nas grandes mãos impedindo qualquer movimento.
Por um deslize consegue escapar, uma das pequenas mãos alcança a
boneca que, outrora, fora largada ao chão... foi tudo rápido demais...
O corpo ensanguentado, a boneca, de longos cabelos loiros, inserida
até os joelhos, na garganta, o pescoço a jorrar sangue. A última cena
ainda viva em seus pensamentos faz-lhe o estômago embrulhar ainda
mais, sem mais nada para cuspir sente espasmos, como se o
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estômago estivesse alojado na garganta. O cadáver jaze estirado no
chão, moscas varejeiras lardeiam os ferimentos, o forte cheiro de
sangue atrai formigas que em fileiras apressadas e sincronizadas
buscam alimento. Os olhos, abertos e esbranquiçados, são atrativos
para os urubus que, timidamente, circundam o corpo ainda quente.
Tenta abstrair-se das tortuosas recordações. Recompõe-se, ganha
novo ânimo.
Entrevê a longa caminhada que tem pela frente.
Empodera-se.
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apreensão
Apreensão — substantivo feminino
1. Assimilação do que é cognoscível; percepção.
2. Grande inquietação; preocupação; receio; temor.
3. Tomada com base legal; confisco.
4. p. ext. (da acp. 1) psic. Ação pela qual a memória capta e retém uma série de
lembranças.

S

e lhe tivessem perguntado, Thomas teria dito que aquele
seria um bom dia; acordou acreditando nisso. Pegou o
ônibus acreditando nisso e bateu o ponto acreditando nisso.
Contudo, como ninguém perguntou, ele não teve tempo de
manifestar seus achismos.
— Os guardas estão esperando, no centro — disse o seu chefe,
assim que ele chegou à seção onde trabalhava.
— Bom dia para o senhor também — sorriu ele. Parou quando
percebeu que não era brincadeira do chefe. — Eles já estão lá, ou…
quer dizer que eles estarão lá daqui a pouco?
— Já estão lá, Thomas. Vai ter operação.
— Operação. No centro — suspirou. — Quem vai? Além de
mim, digo.
— Vai a Ana. Ela precisa ver como é.
— Ninguém mais, para ajudar a carregar as…?
— Tem bastante guarda lá. Vai.
— Sim, senhor — disse Thomas, e pegou as chaves da
caminhonete. — Vamos, Ana — acrescentou, à novata.
***
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— Por que precisamos pegar as coisas deles? — perguntou
Ana, enquanto Thomas dirigia até o centro. — Por que não podemos
só notificar, ou multar, como fizemos nas outras vezes?
— Esse pessoal do centro… Eles são… complicados. Já
notificamos, já multamos, já corremos com eles… Não tem mais jeito.
— O que eles vendem?
— Com certeza é o pessoal das frutas. Frutas variadas, em
carrinhos de mão. Carrinhos de pedreiro.
Viraram numa esquina e adentraram o perímetro do centro.
“Tudo tranquilo, até então”, pensou Thomas. E esse era o problema.
Naquelas primeiras esquinas já deveria haver vendedores
ambulantes, e eles não estavam lá — o que certamente significava
que o problema era com… aqueles. Thomas sentiu o coração
acelerar.
— O que eu tenho que fazer? Como vai ser a operação? Qual o
procedimento com…
— Relaxa, Ana — disse Thomas. Já que ninguém o
tranquilizaria, ele poderia pelo menos fazer isso por ela. — Nós não
estamos mais fazendo as apreensões; os guardas é que estão. Eles
provavelmente vão abordar os ambulantes com as motos e… inferno!
— exclamou, freando quando um pedestre atravessou a rua sem se
importar com a viatura. Thomas bufou. — Eles vão abordar e nós… eu
vou jogar a mercadoria dentro da caminhonete, enquanto você
preenche o termo.
— Ah.
— É, vamos lá — disse Thomas, virando na rua proibida ao
trânsito, que dava na praça central, em que as viaturas oficiais
estacionavam. Já estavam lá as motos e uma viatura da GCM, assim
como a base móvel da PM. “Por que não podem fazer tudo por eles
mesmos?”, pensou Thomas, estacionando. “Não se importam
conosco. Sabem que isso é arriscado, e não…”
— O guarda está falando com você — disse Ana, apontando
um sorridente soldado de fora do vidro fechado.
“Inferno”, pensou.
— Bom dia, inspetor Nogueira. — “Um bom dia para ter ficado
em casa.”
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— Bom dia, Thomas! Bom dia, mocinha. Animados? Hoje
vamos pegá–los! Eles estão lá.
— Vamos, né — disse Thomas, saindo da viatura.
— Não fique desanimado! — disse o inspetor Nogueira, dando
um tapa um tanto animado demais do ombro do fiscal. — Hoje
vamos pegá–los, estou dizendo. Já estou por aqui com aquele
marginal. Vamos fazer como sempre — disse, agora abrangendo na
conversa os outros dois guardas motociclistas que o acompanhavam
—; nós descemos a boulevard, o carro vem por baixo e a
caminhonete fecha por cima, pode ser? — concluiu, acrescentando
agora para Thomas e Ana. — Quando vocês chegarem, já teremos
feito a apreensão; não se preocupem — sorriu. Thomas pegou um
reflexo de ironia ali. — Vocês só têm que jogar as frutas pra cima.
— Vai dar merda — resmungou Thomas, entrando na
caminhonete, ligando–a, vendo Ana prender o cinto e os guardas
manobrarem suas motos.
— Não sei se eu gosto disso — disse Ana, preocupada.
— Eu sei que não gosto disso — disse Thomas, começando a
seguir a viatura da Guarda.
***
É claro que ia dar merda. O histórico com aqueles ambulantes
já era antigo. Quando os fiscais que ensinaram Thomas ainda
estavam na ativa eles já davam trabalho. Talvez até quando esses
fiscais foram ensinados esse pessoal já desse trabalho; gerações de
embates entre fiscalização e ambulantes.
Parado ao lado da viatura, Thomas não acreditava no que via.
Não acreditava que os seus olhos lhe diziam que aquelas duas
mulheres haviam arrancado o carrinho da mão dos guardas. Da mão
do inspetor. Sete guardas ao redor (na confusão, mais uma viatura
encostara), e nenhum deles fazia nada. Nada. Elas arrancaram o
carrinho já apreendido da mão do inspetor e viraram tudo no chão.
Elas gritavam e ameaçavam os guardas, a população ao redor deles,
xingando a fiscalização, xingando a Guarda, xingando o prefeito,
xingando a presidente da República. Ana tentando preencher o
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termo, perdida, acuada entre os guardas e as ambulantes
enfurecidas. O marginal não estava entre elas. Esperto.
— Bando de filhos da puta, deixem elas trabalhar…
— Vão levar para casa, certeza…
— Hoje a mesa vai ser farta, né não?, fiscal…
— Com essa crise…
— Elas só querem sustentar a família.
“Elas só querem sustentar a família.” Curioso Thomas ter ido
parar naquele emprego. Justo ele, que fora criado com o dinheiro da
venda ambulante. Lembrou–se, enquanto as barraqueiras recolhiam
as frutas do chão e as enfiavam em sacos de lixo, de sua avó, que
fazia salgados para o seu tio vender em frente aos hospitais e em
pontos de ônibus. Engraçado isso vir à tona agora, quando ele
deveria fazer alguma coisa… Deveria? Quando nem os guardas faziam
nada? Thomas lembrava–se perfeitamente de um dia em que seu tio
chegou, com a cesta de vime cheia ainda, e da expressão resignada
de sua avó. Naquele dia comeram os pães de queijo e pastéis, porque
não poderiam vendê–los no dia seguinte e não teriam dinheiro para
comer à noite, sem ter vendido nada. Provavelmente ela tinha
pedido dinheiro emprestado para comprar a carne moída para os
pastéis do dia seguinte. Nessa e em muitas outras vezes.
— Me dê o saco com as frutas — disse o inspetor à ambulante,
com uma mão estendida e a outra no cinturão.
— Vai querendo! — gritou ela, ofegante, o cabelo
desgrenhado, as mãos sujas do sumo das frutas esmagadas. Desviou
bruscamente do inspetor e de outro guarda atrás dele e jogou o saco
dentro do carrinho de mão. Um terceiro, em que Thomas não
reparara, empurrou o carrinho para longe do tumulto.
— Que palhaçada — resmungou Thomas, fechando a lona da
caçamba da caminhonete. “Tantos guardas pra merda nenhuma.
Nem que quiséssemos faríamos sozinhos esse serviço.” — Vamos
embora, Ana.
— Ela não quis assinar o…
— O termo?! Termo de quê?! — gritou Thomas.
— Olha aqui, seu merda — disse então uma voz atrás dele. Era
um magricela tatuado, com camisa larga, de boné e cheio de
correntes no pescoço. O marginal. — Isso agora é pessoal, filho da
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puta. Vou te pegar. Onde eu te ver, vou te pegar. Pode entender isso
como uma ameaça, pode entender como quiser. Eu vou te pegar. —
Só parou de falar quando uma das ambulantes o arrastou para longe
dali.
Thomas soltou o ar e entrou na caminhonete. Os populares
ainda xingavam a eles e aos guardas.
— Isso não está certo — disse Ana. Thomas viu seus olhos
molhados. — Está errado desde o princípio. É errado tomar as coisas
dos outros. Sabia que a Primavera Árabe começou por causa de um
vendedor ambulante?
Thomas sabia. Não respondeu, enquanto ligava a caminhonete
e descia a rua, em meio aos xingamentos, mas sabia. Sabia que um
vendedor ambulante, ao ter suas mercadorias apreendidas, tinha
colocado fogo no próprio corpo; preferia morrer a viver na injustiça.
A história ganhou o país que, indignado, derrubou o governo
totalitarista, e foi seguido pelas nações vizinhas. Besteira aquela
história de que sozinho não se pode nada. Pode–se ser o gatilho de
algo muito maior.
Passando pela base móvel da PM, ainda no mesmo lugar, a
dois quarteirões da confusão, Thomas ignorou o aceno do policial.
Devolveu a viatura na seção enquanto Ana relatava o fato à chefia.
Aguentou as piadinhas dos outros fiscais, o olhar feio do chefe, o
olhar condescendente de Ana.
Naquele dia, pegou um ônibus diferente do que costumava
pegar.
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vertigem

V

oltando para casa, peguei o caminho mais longo, para
passar diante do mercado; havia pensado em comprar
alguma coisa para o jantar, mas, ao chegar lá, desisti. Da esquina já se
via uma ambulância dos bombeiros, o congestionamento e a
aglomeração de curiosos em volta de tudo aquilo.
Diante de tragédias e acidentes, as pessoas sentem-se atraídas;
E todas seguem o mesmo protocolo: dissimuladas condolências e
tentativas frustradas de disfarçar a curiosidade. Agem como se
entrassem em velório de estranho, apenas para espiar, da beirada do
ataúde, o corpo inerte.
Naquele dia, sendo tragédia ou acidente, não haveria de ser
diferente. Mas eu, que nunca tive estômago muito forte para essas
coisas, já comecei e me preparar para o que poderia encontrar. Só
não passei reto porque a multidão que começava a se aglomerar me
obrigou a desviar, mas tentei passar direto, sem desviar o olhar ou o
trajeto; Apesar da tentativa ferrenha, foi inevitável reparar em um
par de pernas estendidas, com um fino fio vermelho escorrendo e
empoçando entre ambas.
O pouco que vi já bastou para me dar ânsias, mas nada que se
comparasse ao enjoo que me veio depois, ao reparar na reação das
pessoas no entorno daquela vida que se esvaia. Era um cenário
frequente, comum em acidentes de trânsito, tiroteios,
atropelamentos, chacinas, massacres: onde há sangue, haverá uma
multidão de curiosos; e talvez alguns repórteres.
Os que estavam a pé seguiam caminhando devagar e, ao
perceber a cena, paravam para perguntar o que havia acontecido aos
que já estavam ali parados, na calçada, a observar o trabalho dos
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bombeiros — que ainda tentavam salvar o sujeito estendido no meio
da rua. Os motoristas e passageiros, em carros, ônibus ou vans, com
rostos colados aos vidros, passavam ao lado lentamente, como se
estivessem em um cortejo fúnebre, prestando prévia homenagem ao
acidentado, já prevendo o destino do sujeito.
Ninguém se aproximava para oferecer ajuda ou para saber se
por acaso não se tratava de um conhecido; Agiam como se aquela
cena fosse tão alheia e distante, na longínqua má sorte de um sujeito
qualquer, sem saber — e nem ao menos querer saber — por que é
que permaneciam todos ali, inertes, diante de tal situação: do suspiro
de morte.
Por um momento, tentei apontar este ritual como uma forma
de as pessoas agradecerem por não estarem elas próprias ali
estendidas, ou por não ser alguém da família ou conhecido. Depois
tentei compará-lo a uma comoção coletiva, uma despedida trágica de
um ser igual, no qual todos se reconheciam, e que, infelizmente, de
tão trágica maneira partia. No entanto, ao reparar nas reações, nos
olhares, nos comentários curiosos e julgamentos imprecisos, percebi
que se tratava apenas de uma grande vertigem, em um abismo ou
buraco negro, uma espiral de sadismo, que atraía a tudo e a todos
para o seu epicentro, o vácuo da compaixão humana.
Ao notar-me ali, diante de uma vida recém-partida, analisando
as reações dos que cercavam o cadáver, o corpo do sujeito ao qual
prestei tanta homenagem e respeito quanto qualquer um dos que ali
passaram, já era tarde; Percebi-me como se estivesse a soltar, um a
um, os dedos entrelaçados na marquise do andar mais alto do meu
senso de civilidade. Não pude me conter, inevitável vertigem: pulsão
de morte.
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a chuva

R

uas estreitas. Antigas, com casas fortes e altas, daquelas
que impressionam criancinhas que as olham de baixo para
cima com o rosto colado à parede grossa e secular cheia de limo e
hera. As portas e janelas eram batidas com força depois que
mulheres saíam apressadas munidas de malas e arrastando crianças
pequenas pelas mãos. Estas pensariam que seguiriam para uma
brincadeira, mas já haviam passado por isso antes, sabiam o que se
seguiria, já haviam se abrigado em porões para se proteger de
bombardeios.
O ambiente era lúgubre e tristonho, como se fosse nublado,
quase chuvoso o tempo todo. O rosto das pessoas parecia cinzento
de incerteza e sofrimento. Eram inocentes de guerra que tombavam
no fogo cruzado dos poderosos. Era noite e, além dos gritos e choros
amedrontados, podia-se ouvir o torturante e ameaçador berro do
alarme de ataque aéreo que começou já no crescendo tirando todos
de suas camas e se prolongava insistindo que saíssem rápido de suas
casas e corressem para a mais próxima que apresentasse a indicação
de abrigo antiaéreo.
As pessoas carregavam suas malas em todas as muitas vezes
em que era preciso se refugiar. A bagagem indicava que não sabiam
se voltariam para casa. Da mesma maneira não sabiam quais casas
ainda estariam em pé, quais ruas estariam inteiras, quem estaria
vivo, quem morreria nos abrigos, em casa ou mesmo quem haveria
de enfartar só do soar terrífico do alarme. Teriam que conviver com
essa dúvida até que os bombardeiros passassem e amanhecesse para
contar corpos e escombros.
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Em uma pequena praça um som de notas musicais preenchia o
ar. Alguém tocava um violoncelo fazendo ecoar notas épicas que
saltavam das janelas para confundir quem passava. O som vinha da
escola de arte, um velho ponto de encontro de artistas e aprendizes.
Quem teimava em não fugir e ainda fazia dueto com o alarme de
bombardeio? Dentro do sobrado de três pisos haviam salões
acarpetados, espelhados, estúdios de ensaio, salas de pintura e
muito material artístico estocado. O prédio ainda não havia sido
atingido diretamente por bombas, mas algumas paredes estavam
rachadas, objetos quebrados e alguns espelhos estilhaçados pela
ação das ondas de choque e por terem sido atingidos por estilhaços.
No grande salão, localizado no segundo piso, estavam três pessoas.
Uma delas estava em frente a um cavalete e pintava avidamente, era
um rapaz atarracado, caucasiano, de cabelos negros penteados com
brilhantina. Outro rapaz estava em uma escrivaninha e com um lápis
na mão rabiscava um papel, era também branco, mas de cabelos
loiros espetados e muito magro. A moça estava sentada em um
cadeirão no centro do salão. Tinha cabelos castanhos cortados na
altura dos ombros, olhos negros e pele pálida, entre suas pernas
havia um violoncelo do qual arrancava acordes ferozes.
Eram integrantes de um grupo de artistas que sempre se
reunia na velha escola de arte e prolongavam a noite nos bares da
mesma praça. Tinha aquele local como suas moradias fora de casa. O
que mais tinham em comum além da relutância em fugir? Eles
estavam criando arte, uma arte definitiva sobre os momentos que se
sucediam noite após noite.
“Sobre o que é a sua música?”
“Sobre este bombardeio que está por vir.”
“E sua poesia, sobre o que é?”
“Sobre essa chuva de bombas que se aproxima.”
“Lindos os seus temas, minha tela também fala disso.”
Muita gente entrou e saiu da escola de arte quando percebeu
que havia alguém ali. Todos lhes gritavam que fossem embora dali,
que procurassem um abrigo antiaéreo, que salvassem suas vidas. Não
davam ouvidos. Não queriam sair sem terminar suas obras de arte.
Depois que os pais do pintor tentaram arrastá-lo em vão para fora
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resolveram trancar as portas. O poeta e a violoncelista eram órfãos,
não tinham quem os tentasse tirar dali pela força do laço sanguíneo.
A garota tocava a melodia repetidas vezes, pausando apenas
para rabiscar a pauta da partitura fazendo uma modificação ou outra.
O poeta declamava sua poesia de si para si mesmo, em voz baixa,
fazendo gestos com os dedos. O pintor olhava sua tela de vários
ângulos, raspava, retocava e refletia. Algumas pessoas batiam nas
portas e gritavam lá de fora sem sucesso. Não sairiam até que tudo
estivesse terminado.
As ruas estavam quase vazias, preenchida apenas por prédios,
automóveis, bicicletas e coisas esquecidas durante a evacuação. O ar
estava impregnado com o ruído estridente do alarme, o céu de um
negro profundo passava a cinzento de nuvens que logo se
desmanchariam em água que iriam se misturar a uma tormenta de
bombas. As luzes apagaram e a cidade mergulhou nas trevas. Isso
significava uma coisa: todos, ou quase todos os habitantes, já
estavam presumivelmente nos abrigos. Velas foram acesas na escola
de arte pois o trabalho não podia parar.
O ronco dos motores dos aviões foram ouvidos e as pessoas
nos abrigos taparam seus ouvidos, muitas começaram a chorar.
Quem ousasse olhar para o céu veria manchas negras se
aproximando no horizonte. Aviões fazendo seu grito soar cada vez
mais alto e ameaçador. O pintor e o poeta se aproximaram da
violoncelista, tanto para apreciar a música, como para aproveitar a
luz das velas. Então começou.
Com silvos ensurdecedores as bombas caiam às centenas e
explodiam pelas ruas desertas e escuras. Os abrigados gritavam,
choravam, rezavam e blasfemavam enquanto um estrondo após o
outro espocava perto e longe, como trovões que tinham o poder de
sacudir até a alma. Os motores dos aviões eram ouvidos formando
um trio com os silvos das quedas e os estampidos das explosões. A
plateia gritava desesperada. Sons de paredes ruindo e vidro
quebrando eram notados e os ouvidos doíam pela pressão do ar e
das ondas de choque. Nas ruas, a morte se espalhava procurando
atrasados, desgostosos, teimosos e ébrios adormecidos.
“Terminei minha pintura!”
“Terminei meu poema!”
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“Minha música está pronta! Vou tocá-la de novo.”
O céu estrondou. Um trovão assombroso se misturou ao
bombardeio e gotas grossas de água começaram a cair lado a lado
com as bombas. Uma lufada de vento escancarou a janela que dava
para a praça e o pintor correu com seu quadro nas mãos e o mostrou
para a rua gritando contra os ventos. A cena era apocalíptica. Aviões
passavam por cima da cidade soltando bombas que estouravam
longe e na própria praça levantando nuvens de fogo, poeira e
fumaça. Muros e casas caíam, raios cortavam o céu e grossas gotas
d'água precipitavam-se sobre tudo. O som era agora uma mistura de
estouros e zumbidos surdos com a dissonância da melodia do cello
que nem sequer saía pela janela. A declamação do poeta era abafada
e o máximo que se percebia eram sílabas tônicas. O cenário de
guerra observava a tela do pintor quando o violoncelo foi silenciado e
poesia se calou. Um átimo depois, quadro e pintor foram
arremessados na praça.
No alvorecer, os sobreviventes deixaram os abrigos para
conferir a destruição deixada pela chuva de bombas. Casas
destruídas, muros chamuscados, entulhos e escombros agora
ocupavam as ruas. Um carro carbonizado ou outro podia ser visto e
os que não foram consumidos pelo fogo jaziam amassados ou
parcialmente destruídos. Lama e água estavam melancolicamente
esparramadas por entre a destruição. Caminhões militares chegavam
e logo os soldados desciam para revirar as ruínas e estender corpos
nas calçadas.
Na praça alguém notou um quadro com a tinta ainda fresca e
borrada caído próximo à fonte, que jazia cheia de terra. Ergueram a
pintura do chão. Nela havia uma sombra de casas escuras sendo
surradas por uma chuva de sangue que caía de nuvens negras em
forma de aviões, mas estava muito borrada e maltratada, quem a
pegou sentiu vontade de chorar e a devolveu ao seu artista, que não
passava de uma massa disforme de ossos, sangue, carne e roupas nas
pedras da praça.
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circuito
Aqui me tenho
Como não me conheço
nem me quis
Um instante, Ferreira Gullar

V

ocê sabe que o ritual é o mesmo e, sendo ele o mesmo, o
cumpre numa inflexível conformidade, sem contar que,
porventura, vez em quando, possa haver variações, a começar com a
pista, a que você sempre vai é do Sesi, de terra com algum cascalho
— produzindo uma fugaz poeira árida do choque daquelas pedras
diminutas umas nas outras quando alguém por ali passou correndo
ou caminhando rápido, se misturando com o solo irreprimível abaixo
— em volta do campo de futebol com as altas cercas de arame
protegendo dos previsíveis chutões que poderiam mandar a bola pra
fora e atrasar o jogo até o resgate; além dela existe uma floresta de
eucaliptos, que desde que você conhece o lugar, quando brincava
com seus irmãos e amigos na infância e puberdade, já deixou de ser
considerada floresta, sendo mais um apanhado de árvores
acumuladas num ou noutro ponto ao redor do circuito, os botânicos
diriam se tratar de um bosque por causa da falta de cobertura
contínua, se assemelhando às rodelas de calabresa jogadas numa
pizza feita por alguém com má vontade e que nem dá vontade de
comer, enfeitando e servindo de sombras às pessoas que vão sentar
abaixo delas nas cadeiras-de-abrir feitas de plástico ou metal que
trazem de casa, ou utilizando os bancos de blocos de pedra
existentes em cima do matofantasiadodegrama rasteiro pra
conversar, ver a paisagem, praticar alguma atividade que não poderia
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ser denominada sem reservas de esporte antes ou depois, bebendo
chimarrão nos finais das tardes resvalentas; mas o que importa todos
estes longos meses, desde que saiu o edital do concurso e da prova
objetiva que você já fez, e que passou, é a pista, que serviu de teste
todo este tempo, até mesmo antes da aprovação na prova de
múltipla escolha com redação, e que continua servindo, a qual faz
você todos os dias colocar seu Nike preto — ficando, mais uma vez,
encardido da camada de pó —, as roupas confortáveis — com a
mesma marca comercial esportiva ou outras também estampadas,
dependendo de quais você veste em tal dia, restando ao final dele,
mais uma vez, ensopadas pelo seu suor excessivo —, o fone de
ouvido Player Walkman da Sony — que recarrega três minutos e tem
duração de cerca de uma hora, numa altura de quatro numa escala
até seis —, seu pulmão e coração a postos, então não são as árvores,
nem os assentos de qualquer material, nem as pessoas nem o que
fazem e o que trazem, nem se faz sol ou chuva, porque dependendo
do dia a água não chega a deixar a cancha de todo imprestável — só
uma tempestade a transformaria num lamaçal —, é só você e o seu
rito, você e aquelas voltas repartidas em doze minutos e o som nos
seus ouvidos dividido em faixas selecionadas antes de tudo: do edital,
da prova escrita, do treino, músicas selecionadas de outras épocas e
de outras preocupações, garimpadas quando na faculdade, elas o
ajudam a suportar o tempo transcorrendo, em torno de dois minutos
a cada volta no ritmo considerado por você como bom pra fazer seis
voltas no disco de 400m, isso porque o certame indica que quem fizer
2100m na prova já passou com pelo menos pontuação 2 (num
máximo de 6), então você não se dedica muito, julgando que vai indo
bem no seu trote, fora que você ainda treina na esteira da academia
nos dias em que não há como correr por causa do abuso pluvial — lá
você faz menos distância, mas o ritmo empreendido pela máquina,
escolhido pela digital do dedo, é bem diferente do que você imprime
nesse chão quase híbrido, pra compensar —, na esteira também não
existe a preocupação com o tipo de tênis usar nem sobre a pisada, se
pra dentro ou pra fora, se bem que na esteira fica mais evidente que
você tende a pisar mais forte com o pé direito, os cadarços epiléticos
nos ilhotes saltando pra fora da toca entre a meia e o couro
provando isso, o que na pista é quase imperceptível, porém exigindo
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solado amortecedor; você ainda é novo, mas os conselhos dos mais
velhos acerca do futuro inevitável do desgaste dos ossos o fez
escolher um calçado melhor pra correr, mesmo sem se preocupar
muito com dores, doença e morte na idade em que você está, na
verdade é mais pra pararem de encher o saco — como quase tudo na
vida social a gente cumpre conselhos e ordens pra não começarem a
(ou pararem de) encher o saco; você usa um relógio analógico, cuida
o ponteiro dos minutos, vai começar quando encostar num dos riscos
em destaque no visor do objeto e acabar quando, após dez minutos,
ficar o marcador além do que parecem dois minutos, já que em
movimento pode ter passado mais ou menos isso, perfazendo doze;
não usa cronômetro, primeiro não tinha um, depois achou e era
daqueles que a gente fica segurando na mão, o que era incômodo
devido ao seu (já disse) suor excessivo, pensou então em comprar um
daqueles usados como relógio ou então trocar de medidor mesmo,
mas não queria ficar sem ver as horas como via num analógico
(questão de gosto, paciência), daí você toca o play e primeiro é o
Lenny Kravitz com Fly Away (3’43’’), não tem como não começar
motivado com a batida causada pela guitarra, cortando os ouvidos de
tão aguda, o Lenny quer voar, mas você inicia no seu passo
desempolgado, de certo modo até desleixado porém ciente de ter
que completar a distância dentro do prazo pré-estipulado — correr
em círculos é quase sem propósito e você tem na cabeça sempre
aquela imagem do hamster com as patinhas a mil na roda que não sai
do lugar (é, fora ter que passar, no seu caso, ou pra manter a forma
ou pra treinar a maratonas, correr em círculos de nada mais serve),
percorrer metros numa esteira da mesma forma —; hoje você parece
estar mais lento, tirou este tempo pra pensar em diversas coisas que
não só no quanto a área de treino é suja e contamina os poros nem
se as demais pessoas por aqui te veem como um atleta ou com inveja
de fazer o que elas não fazem, sonham fazer ou com total
indiferença, pois mesmo com música nos ouvidos pensamentos como
estes regularmente ocupam tua cabeça, mas hoje você não se
importou com estes, preferiu elucubrações menos atuais, se jogou
num futuro que nem você sabe se haverá, se viu depois de ter
passado na prova física, transposto a psicológica, entregado os
exames médicos, cursando a Acadepol por seis meses, se viu
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contentado ou não com o que havia escolhido pra sustento, sem
saber se é pra sempre ou só pra uma época, ser policial é o que eu
quero mesmo? e você não sabe se essa pergunta é feita aqui, agora,
ou no seu futuro, quando na função; corre ouvindo outras músicas,
que vai trocando conforme se encaixem ou não nas passadas e no
que seu espírito, ali colocado à luta corporal individual, tolera como
trilha sonora, Don’t Go Away do Oasis (interrompida um pouco antes
do final), Somewhere Only We Know do Keane (3’55’’) e Hotel
California na versão dos Killers (6’05’’), são as escolhidas, depois
dessas você fica pulando as faixas até chegar a Us And Them do Pink
Floyd (7’52’’); aquele cheiro aguçado, pungente, com algo de cânfora
dos eucaliptos invadiu as narinas, residindo nelas sem demora em
desocupar até decidir descer aos pulmões, a respiração adquirindo
um refrão aspira-expira, tipo fungação e fu-fu saindo da boca, a
plateia descansada observando a maratona amadora de só um
competidor, percorreu aquelas voltas pertinentes ao que deveria
cumprir saindo da raia num trotar manso, à toa, diminuindo aquela
sinfonia dos instrumentos nasal-torácicos, a contornando, indo pra
dentro dos espaços formados pelos troncos apagados dispersos, o
matagal faz um farfalhar nos tênis, sabe dele ecoando lá embaixo
mesmo com os fones nos ouvidos atrapalhando, procurando ouvir
além das canções em cada passada, chega a olhar pro chão
seguidamente, se afastando daquelas gentes que vieram passear no
local, do cascalho em que pisava, dos bancos de pedra e das cadeiras
articuláveis compondo o cenário, adentra num atalho feito
primeiramente da falta de verde, em que o solo marrom aparece tal
qual a cabeça por baixo dos cabelos ralos denunciando a inevitável
careca; quando dá por si alcançou mais do que devia e nada mais
daquela antiga paisagem é vista atrás de si, a floresta, desta vez com
a definição que deve ter, se fecha, a vegetação ficou mais espessa e a
rota fica estreita a ponto de você afastar e quebrar galhos baixos pra
prosseguir, compondo as sombras dos ramos altos dos eucaliptos e
demais espécies arbóreas uma pintura de Pollock na tela rugosa, elas
alcançam um cinamomo decrépito, ali engolfado por um jovem e
garrido figo-ornamental, as duas espécies abraçadas em
solidariedade, mas na realidade o que acontecia era que o figo
estrangulava o cinamomo em slow motion, feito uma cena dos filmes
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do Lars von Trier, enquanto outras plantas parasitas e fungos
proliferavam em seus caules e raízes alheios à calada violência, as
dispersivas pinceladas ecológicas adquirindo, adiante, uma imagem
menos nítida no terreno, saindo de uma tonalidade escura ou gris pra
vermelho-rubra; para o movimento das pernas e se agacha, coloca o
dedo naquele líquido seco e viscoso, sangue, pelo menos muito
semelhante a sangue, perfaz uma trilha em direção ao mais fundo da
clareira, com o suor escorrendo pela regata e com a fração daquele
fluido em tom vermelho esmaecido na ponta do indicador da mão
direita você segue a sinuosidade destoante da geografia da paisagem
campestre, em pouco tempo andando aquele rastro pouco definido é
substituído em trechos por apenas pingos ressecados, formando por
fim o que fora uma mínima poça do líquido, semelhante ao desenho
de qualquer país num mapa escurecido, que vem arrastada até
chegar ao iniciar do meu corpo, aderido às plantas, sem roupas,
disforme; estou suja pela terra que ficou barro e depois virou barro
de novo e pelas folhas grandes e miúdas encarquilhadas pela ação
dos aguaceiros e sóis, com a cor arroxeada em sépia ocupando quase
a integralidade do que arquitetava minha estrutura; quando ele me
deixou aqui após me violentar e abrir minha barriga com a lâmina,
nem sei com que ciência da qual nunca tive acesso outrora, assim
como algumas palavras que não tinha familiaridade e que uso tão
naturalmente neste relato — decorrência dos textos que decorei? —,
explico (sincronizando com Tracy Chapman iniciando Fast Car): nos
primeiros 15 a 30 minutos houve uma evaporação tegumentar,
também chamada de “fundo de olho”, provocando apergaminhado
cutâneo com queda da tensão do globo ocular — talvez por isso a
alcunha — com formação de uma tela espessa sobre minhas córneas
fazendo surgir uma mancha negra na esclerótica, levando a
dessecamento e perda de brilho das mucosas, por causa da minha
idade e ter sido deixada no ambiente fui ficando fria rapidamente,
além de adquirir rigidez, iniciada na mandíbula e na nuca,
progredindo no sentido crânio-caudal e após duas horas da desova
chegaram os livores de hipóstase, as manchas em que você se fixa e
que não me deixaram até agora, mesmo com a pele atual sendo uma
espécie de sabão ou cera; nos primeiros meses meus orifícios
naturais se entreabriram, as partes macias começaram a se desfazer
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ou foram reduzidas de volume, perdendo o corpo a forma que tinha
antes, na sequência os insetos necrófagos proliferaram, acelerando o
processo, a destruição completa das partes moles fizeram a ossada
aparecer e no que os entendidos chamam de mumificação o volume
da minha cabeça diminuiu, sentindo que meus músculos, tendões e
vísceras esfarelaram à pressão, houve projeção das veias, artérias e
vasos decorrente do aperto interno pra fora deste resto; você tapa o
nariz imediatamente, meu cheiro é pútrido, não há na Terra animal
morto que cheire igual, há uma ação irrefletida pra fugir e você a
controla tomado pelo pânico da descoberta, não sabe se a respiração
continua mais forte por somente findar a corrida, mas acredita que
os movimentos rápidos, taquicárdicos, no peito de agora não tem
relação com isso; você acaba de encontrar um Monstro do Pântano
fabricado junto a estes arbustos, o cinamomo abandonado pela
figueira, viveiro de insetos intra e extracorpóreos que também
alimentou urubus, há tempos revoados levando minhas carnes e
órgãos, a falta, os buracos esculpidos por talhas animalescas, sim,
você está vendo sem angariar desvio, adquirindo a música Back To
Black da Amy iniciando e ecoando aí nos seus tímpanos um encaixe
perfeito na cena — antes que ela termine, pelo mear da balada, você
tira o aparelho e continua com os olhos de peixe em mim e
pensamentos novos surgem criados pelo golpe que lhe causei, são
ideias de que não vale a pena mais treinar, ir pra fase da prova física,
porque intra você é mais fraco do que os gravetos que você pisou até
chegar aqui, você rachou com a minha imagem e não sabe mais a
razão deste esforço que só vai lhe trazer mais estruturas como esta
pra ver no seu trabalho perseguido, no que nem você tinha noção de
que queria convicto, a realidade cobra preços, preços não pagos com
dinheiro somente, tenha certeza; você recobra algum gesto, lembra
que possui membros inferiores, músculos, tendões e articulações que
lhe levam aonde quiser ir, é preciso acioná-los, um comando vindo de
algum resquício do hipocampo manda você voltar, esquecer, subtrair
a maldade, ela é mais possante do que você pensou que suportaria,
mesmo que as várias avistadas no espelho do seu quarto realçassem
o tórax, braços, abdome e demais partes hipertrofiadas como
sinônimos de força tentando antagonicamente convencê-lo,
advogando que só isso bastaria pra enfrentar este mundo do qual
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sou a prova, e quando finalmente regressar você me levará como
recordação da sua desistência/eu fico como resíduo da sua abdicação
— a marcha exasperada em sentido contrário até este ponto ganhou
no bojo um curto-circuito aguardando (dali em diante por quantas
temporadas?) reparo.
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um e um fazem dois

D

omingo tão lindo e feio nunca se viu. Vede Lucas,
estendido à rede de descanso sob a edícula nos fundos da
casa de Iraci, a samba-canção de pano cinza claro lhe cobrindo suas
vergonhas, o tronco nu destilando em gotas sua faina existencial, o
peitoral maior esquerdo encimado por uma edição luxosa d’O Senhor
das Moscas que, ao compasso de sua respiração profunda, sobe e
desce, em sutileza sincrônica, durante o hálito de um sonho lúbrico.
A rede, tear dos sonhos, cosida a batelão rigoroso a partir da mais
pura fibra de algodão, matizada em dióxido de titânio, prolonga-se
em intricada trama e desfecha, nas extremidades, em grossos
filamentos que compõem duas cordas, fiadoras mensageiras que
comunicam a força invisível do peso de Lucas aos punhos metálicos
parafusados em duas pilastras paralelas; o pano retangular tensionase em meia-lua côncava, de cada lado seu pendendo uma franja bem
trabalhada que cofia o rústico porcelanato do chão. Os sonhos são
em grande medida comparáveis a redes, cujo pano remata em
franjas de algodão. Se quereis apear Lucas da fantasia, deveis puxá-lo
por essas franjas, elo final do grande enredo psíquico-têxtil, e trazêlas todas para o inevitável desassossego dos olhos abertos; atrás
delas virão as fibras de mais profunda intimidade, cuja matéria-prima
desconhecem a cultura e suas indústrias. A essa trama binominal se
pode chamar quarto; com efeito, a rede e seus fios ilusórios são um
quarto woolfiano, morada inviolável pela matéria e pelo tempo, pois

| página 122 |

| revista gueto · edição especial · civilização e barbárie |

com eles se confunde. No espaço — este espaço — casuloso
dissecado de uma rede, Lucas vive.
E se por (a)ventura acompanheis a ave de Minerva ao
firmamento, para além da rede e para além da edícula, o que
descobrireis é que sobre o quarto de Lucas há dois céus: um é um
mar safírico homogêneo onde quatro cavalos se banham e cospem
labaredas que, ao cabo de um processo complexo, possibilitam o
sobe e desce d’O Senhor das Moscas sobre o peito de Lucas; o outro
é cinza escuro, nuvioso e trovoento. (A fronteira entre os dois
acompanha a expansão imaginária do traçado concreto das pilastras
que sustêm os punhos da rede.) Ao arrepio da suposição prosaica, o
fenômeno em questão não é o do avizinhamento de uma
tempestade, ou, ao contrário, o da campanha luminosa do anil
renascente depois da borrasca; tampouco é arbitrário ou meramente
retórico. Aceitai-o como coisa natural: de fato, há dois céus, do
mesmo modo que Marte (planeta) possui dois satélites, do mesmo
modo que Marte (deus) com Vênus (deusa) teve dois filhos, do
mesmo modo que no ventre de Rebeca, mulher de Isaac, houve dois
rebentos simultâneos, do mesmo modo que na antítese hegeliana há
duas grandezas, do mesmo modo que em alguns jardins há duas
veredas que se bifurcam — não é coisa simbólica ou exaustiva, senão
pura e simples matemática: um e um fazem dois.
Se, porém, feito leitor desocupado, insistis em tanger a
fenomenologia dessa maravilha dual — se é que tendes o hábito da
insistência —, sabei que ela não se acha na meteorologia, na
astronomia ou no esoterismo. É uma questão metaética, de ordem
principiológica, cuja formulação acha-se, ou supõe-se achar-se, na
obra Investigaciones metafantásticas de la naturaleza (Buenos Aires,
1912), de Pierre Menard, com prefácio de Lovecraft. Mas vede Lucas,
ora. (Pierre é outra desocupação.) Ou melhor, vede seu sonho: a
mesma branca rede de descanso — senão a mesma, uma malha
gêmea, conjurada pela quimera; seus contornos antes bem definidos
aspirados pelo encantamento —, e ele deitado sobre esta rede, nu
como veio ao mundo, Iraci nele entrelaçando-se, os olhos glaucos
pregados, as mãos em lavor embevecido, o estupor — a rede vive. O
mundo é uma rede. Vede a rede, leitor. A rede. A rede oscila como
oscila a fantasia de Lucas: um vaivém arietino, estertorante, e ele, no
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zênite de sua agonia bidimensional, desperta arfante, consciente da
irrupção venenífera iminente; de volta ao mundo-da-edícula, ele se
afunda em lassitude, a samba-canção rebuçando o letal aspecto, mas
não a nascente nódoa plúmbea, simulacro da rosa branca do
desespero que se lhe esvai.
E domingo tão lindo e feio nunca se viu — era esse o ponto
desde o exórdio; colaborai, leitor, pois sem demora já se nota que se
depender este conto de vossas digressões e circunlóquios, um tal
Cortázar em carne e unha há de desabrochar de uma das franjas da
rede para ele próprio nocautear-nos todos, cronópios loquazes
cúmplices da leniência. Pois bem.
Nas manhãs de níveo humor como a do domingo vertente,
Lucas desliza magneticamente da rede — vede, leitor!, vede como
desliza — para o lado da edícula encoberto pelo céu turbulento.
(Nessas manhãs, Lucas é Jack.) Outra vez, não é coisa simbólica esse
deslizar-se específico para um dos lados: ocorre ser o lado mais
próximo do banheiro — porque fantástico o universo não quer dizer
que algumas coisas deixam de ser triviais, como dizia Bioy. (Às vezes,
há menos coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia.) E, de
qualquer modo, não há melhor filosofia do que um banho bem
tomado. Jack lava-se com espuma abundante e consome a velha
bucha fibrosa em suas coxas e virilhas pegadiças, a corrente deitando
água em sua fervura remanescente e espargindo por suas pernas a
solução impudica em direção ao bocal crivado sorvedor de pulsões.
Do lado de fora do banheiro, na metade obscura da edícula, na
qual não incide o bafejo da quadra equina, Jack de pé, envergando
uma bermuda preta, abre a geladeira por uma bandeja de presunto
cru fatiado. Vede como saliva, impaciente, recolhendo com sua
língua desejosa uma fatia curada enquanto outras separa com suas
mãos ávidas sobre o granito da pia. Há nessa conjunção um encontro,
agora sim, simbólico, de caráter universal: é o instinto (ou instituto?)
da sobrevivência, e esta é a única lei de Jack. (Sobreviver: ato de
coragem, como em Sêneca; lutar contra a vida, como faz a galinha de
Clarice; tragar presunto, para Jack.) Mas vede — vede, leitor! — vede
como Jack devora suas fatias de presunto. São suas, precisamente,
tal é o caráter pronominal de toda e qualquer coisa que nas manhãs
de sopro ázimo resta ao seu alcance. Não por outro motivo, Herbert
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Quain escreve, com acerto, que a gema fundamental sob o jugo do
céu escuro é o eu. E exemplo disto é o assujeitamento imediato, por
este eu de nome Jack, da faca de churrasco sobre a pia, pouco antes
menosprezada, ora se fazendo sua e lhe servindo para trinchar novas
fatias da peça de presunto embalada na geladeira. De posse da faca e
do presunto, Lucas vive.
Mas há também viço para além da mecânica recôndita e
pestilenta; há manhãs ressequidas, precedidas e irradiadas por
fantasias salutíferas ou toleráveis; nestas, Lucas pula da rede para o
lado sob o céu limpo e radiante. (Nessas manhãs, Lucas é Ralph.)
Nesta hipótese, igualmente desarraigada a escolha de qualquer
simbolismo: é o lado em que se encontra uma estante de mogno
bem esculpido prenhe de dezenas de títulos; nela, não é que
inexistam — existem, também — o humor maldito, as fatias de
presunto e a lâmina de churrasco, mas são palpáveis tão só pelos
sentidos mediatos da linguagem e da ideação. Haveis de alvitrar qual
o vínculo entre mirração e literatura — em uma palavra: interdição.
E daí se faz o equilíbrio do tumulto vital: qual o véu duplo que
encobre seu quarto, Lucas não é um, mas dois — é Jack e é Ralph.
Ludibriais-vos se os concebeis um casca ou fruto do outro; em vez
disso, formam uma díade que excede as individualidades narcísicas
que a compõe; formam um par bifônico como o visgo ressonante que
expele a guitarra de Chuck Berry do outro lado do quintal,
diretamente do interior da casa de Iraci, enquanto Jack devora a
última fatia do presunto que começou a comer dois parágrafos
acima.
Embalado pela distorção melodiosa, Jack cruza o lado obscuro
da edícula e arrebata do coração da rede o exemplar d’O Senhor das
Moscas para que Ralph possa devolvê-lo à estante em sua lacuna
exata e Lucas possa caminhar com cuidado sobre o meridiano de
cascalho marrom que corta o quintal e demarca a zona fronteiriça
entre os dois mundos decorrentes dos dois céus. Está à bica de
trespassar a porta dos fundos da cozinha quando se dá conta de que
as ondas longitudinais de Roll Over Beethoven se propagam através
de uma fresta da janela do quarto de Iraci, à esquerda, sob o céu
ensolarado e azul. É suficiente a fresta para entrever o ambiente, mas
não vos enganeis com previsões baratas; é possível ouvir vossas
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engrenagens ruidosas antecipando o trivial ato da espreita. Ouvi-as,
as vossas engrenagens? Silenciai-as, leitor, e com juízo ponderai
sobre as revoluções da civilização: frestas de janela são as irmãs
retardatárias das máquinas de escrever — hoje, o enquadramento é
virtual. Ciente disso — ciente até demais —, Ralph abre a tesoura de
volta à edícula para que Lucas, ababelado, refugie-se no banheiro e
Jack, ao ruído gotejante do chuveiro, mergulhe sua mão no bolso de
sua bermuda e dela obtenha seu celular e toque a pasta “Utilidades”
e abra o aplicativo SpyCam 2.0.
E porque também obsoletas as redes tecidas, contados menos
de dez segundos para que a rede invisível baseada no padrão IEEE
802.11 estabeleça a conexão entre o aplicativo e o olho mágico sem
fio descomplicadamente instalado na semana passada entre as
prateleiras de uma estante do quarto de Iraci. Na tela então se vê —
vede a tela, leitor! — uma mulher, os cabelos soltos e vivos,
espalhando lavas sobre suas costas, como tingidos pelo sopro dos
cavalos helíacos; o tronco retilíneo e paralelo à superfície do colchão
sem roupa de cama que é premido por mãos espaçadas e
espalmadas em firme disposição; as ancas fartas dobradas sobre
coxas rígidas em quadratura com as panturrilhas voltadas para o teto
do quarto; todo este conjunto em lavoura incessante, embuchando e
desembuchando, sofregamente, a senda atávica de Iraci, dono da
casa e tio de Lucas, com quem ele mora há dois meses.
“Well, if you feel you like it
Well, get your lover and reel and rock it
Roll it over and move on up
Just jump around and reel and rock it
Roll it over, roll over Beethoven
A rockin’ in two by two”
***
Havia algo evidente para Ralph, porém ignorado por Jack e
inconscientemente amenizado por Lucas: tempos de conectividade
são tempos de... conectividade. Tanto é que bastou à polícia
conectar-se ao usuário do aplicativo do celular de Lucas para
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descobrir a câmera escondida no quarto de Iraci e o momento exato
em que, no final daquele dia, não se sabe ao certo se Jack ou o
próprio Lucas, surge à socapa pela porta e com a faca de churrasco
jugula seu tio e a pedagoga Ana Tereza enquanto dormem.
O que nenhum deles — Ralph, Jack, e sua conjunção, Lucas —
ignora é que a câmera espiã e o aplicativo não passam de projeções
ilusórias dos fios de intimidade mais absconsos carreados pela franja
da rede sobre a qual ele, Lucas, está deitado neste momento, relendo
sua edição velha e poeirenta d’O Senhor das Moscas, com a
esperança nada equilibrista de dela extrair uma semente fantástica
capaz de desabrochar-se em um conto ao menos medíocre e com
limite de cinco páginas sob o mote “civilização e barbárie” para uma
publicação literária, e com esse esforço enterrar nas dobras da
linguagem e da mente o fusto férvido que lhe rasga a carne púbica
enquanto Iraci, praticamente ignorando sua presença, tira fatias de
uma peça de presunto sobre a pia da edícula no quintal de sua casa
numa manhã de domingo de abril de 2017.
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