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Hoje me acordei pensando em uma pedra
[numa rua de Calcutá.
Numa determinada pedra em certa rua de
[Calcutá.
Solta. Sozinha. Quem repara nela?
Só eu, que nunca fui lá,
Só eu, deste lado do mundo, te mando agora
[este pensamento...
Minha pedra de Calcutá!
Mário Quintana, trecho de Diário

PARTE I

Tudo é divisão. Esquizofrenia. Drama.
Luiz Carlos Maciel

MERGULHO I

O primeiro aviso foi um barulhinho, de manhã bem cedo,
quando ele se curvava para cuspir água e pasta de dentes na pia. Pensou
que fosse o jato de água da torneira aberta e não ligou muito: sempre
esquecia portas, janelas e torneiras abertas pelas casas e banheiros por
onde andava.
Então fechou a torneira para ouvir, como todos os dias, o
silêncio meio azulado das manhãs, com os periquitos cantando na varanda e
os rumores diluídos dos automóveis, poucos ainda. Mas o barulhinho
continuava. Fonte escorrendo: água clara de cântaros, bilhas, grutas — e ele
achou bonito e lembrou (um pouco só, porque não havia tempo) remotos
passeios, infâncias, encantos, namoradas.
Quando se curvou para amarrar o cordão do sapato é que
percebeu que o barulhinho vinha do chão e, mais atentamente curvado,
exatamente de dentro do próprio pé esquerdo. Tornou a não ligar muito;
achou até bonito poder sacudir de quando em vez o pé para ouvir o
barulhinho trazendo marés, memórias. Quando foi amarrar o cordão do
sapato do pé direito, voltou a ouvir o mesmo barulhinho e sorriu para as
obturações refletidas no espelho: dois pés, duas fontes, duas alegrias.
Ao abotoar as calças, sentiu o umbigo saltar exatamente como
uma concha empurrada por uma onda mais forte e, logo após, o mesmo
barulhinho, agora mais nítido, mais alto. Sentou na privada e acendeu um

cigarro, pensando na feijoada do dia anterior. Antes de dar a primeira
tragada, passou a mão pelo pescoço, prevenindo a áspera barba a ser feita, e
o pomo-de-adão deu um salto, umbigo, concha, como se engolisse ar em
seco, e não engolia nada, apenas esperava, o cigarro parado no ar.
Ergueu-se para olhar a própria cara no espelho, as calças caídas
sobre os sapatos desamarrados, e abriu a boca libertando uma espécie de
arroto.
Foi então que a água começou a jorrar boca afora. Primeiro em
gotas, depois em fluxos mais fortes, ondas, marés, até que um quase
maremoto o arrastou para fora do banheiro. Espantado, tentou segurar-se
no corrimão da escada, chegou a estender os dedos, mas não havia dedos, só
água se derramando degraus abaixo, atravessando o corredor, o escritório, a
pequena sala de samambaias desmaiadas. Antes de atingir o patamar de
entrada ele ainda pensou que seria bom, agora, não ser mais regato, nem
fonte, nem lago, mas rio farto, caminhando em direção à rua, talvez ao mar.
Mas quando as ondas mais fortes rebentaram a porta de entrada
para inundar o jardim, ele se contraiu, se distendeu e cessou, inteiro e vazio.
Não passava de uma gota na imensa massa de água, que descia das outras
casas inundando as ruas.

HOLOCAUSTO
Havia sol naquele tempo e apenas um dente doía. No começo,
apenas um. Eu conseguia localizar a dor e orientava três de meus dedos,
indicador, médio, polegar, as extremidades unidas, até aquele ponto
latejante. Eu inspirava fundo. E quando expirava, alguns raios saíam das
extremidades dos dedos e atravessavam a pele dos maxilares e a carne das
gengivas para ir ao encontro do ponto exato. Depois de alguns minutos eu
suspirava, os músculos se soltavam, as pernas e os braços se distendiam e
minha cabeça afundava na grama, o rosto voltado para o sol. Agora ficou
escuro e todos os dentes doem ao mesmo tempo. Como se um enorme
animal ferido passeasse, sangrando e gemendo, dentro de minha boca. Levo

as duas mãos ao rosto, continuamente. Inspiro, expiro. Mas nada mais
acontece.
Antes, antes ainda, foram os piolhos. Eu sentia alguns
movimentos estranhos entre meus cabelos. Mas naquele tempo eram tantos
pensamentos novos e incontroláveis dentro da minha cabeça que eu não
sabia mais distingui-los daqueles outros movimentos, externos, escuros. Até
o dia em que alguém tocou nos meus cabelos eu julguei que apenas dentro
havia aquelas súbitas corridas, aquele fervilhar. Ainda havia sol, então, e
esse alguém puxou para fora, entre as pontas unidas de três dedos, aquela
pequena coisa branca, mole, redonda, que ficou se contorcendo ao sol.
Desde então, alertado, passei a separar a sua ebulição daquela outra, a de
dentro. E por vezes eles desciam por meu pescoço, procurando os pêlos do
peito, dos braços, do sexo. Quando não me doíam os dentes e quando havia
sol, às vezes eu os comprimia devagar entre as unhas para depois jogá-los
pela janela, sobre a rua, a grama. Alguns eram levados pelo vento. Os outros
se reproduziam ferozmente, sem que eu nada pudesse fazer para de tê-los.
Um pouco antes, não sei, ou mesmo durante ou depois, não
importa — o certo é que um dia houve também as bolhas. Apareciam
primeiro entre os dedos das mãos, pequenas, rosadas. Comichavam um
pouco e, quando eu as apertava entre as unhas, libertavam um líquido
grosso que escorria abundante entre os dedos, até pingar no chão. Daqueles
vales no meio das falanges, elas escalaram os braços e atingiram o pescoço,
onde se bifurcaram em dois caminhos: algumas subiram pelo rosto, outras
desceram pelas pernas, alcançaram os joelhos e os pés, onde se detiveram,
na impossibilidade de furar a terra. À medida que avançavam, tornavam-se
maiores e comichavam ainda com mais intensidade. Minhas unhas crescidas
dilaceravam a frágil pele rosada que escamava, transformando-se em feridas
úmidas e lilases. A princípio o sol fazia com que secassem e cicatrizassem.
Mas depois ele se foi. E agora nada mais as detém.
É preciso falar também nos outros. E na casa. Eu estava tão
absorvido pelo que acontecia em meu próprio corpo que nada em volta me
parecia suficientemente real. A casa, os outros. Quando percebi que eles
existiam — e eram muitos, doze, treze comigo —, já meu corpo estava

completamente tomado. E temi que me expulsassem. Não tínhamos luz
elétrica, o sol tinha-se ido havia algum tempo, os dias eram curtos e
escuros, dormíamos muito e, quando acendíamos aquelas longas velas que
costumávamos roubar das igrejas, a chama não era suficiente para que
pudéssemos ver uns aos outros. E também havia muito tempo não nos
olhávamos nos olhos.
Somente
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precisássemos de lenha para a lareira — fomos obrigados a queimar os
móveis do andar de cima. As chamas enormes duraram algumas horas.
Creio que movido pela esperança de que a luz e o calor pudessem amenizar a
dor e secar as feridas, aproximei-me lentamente do fogo. Estendi as mãos e,
quando olhei em volta, havia mais doze pares de mãos estendidas ao lado
das minhas. Os doze pares de mãos estavam cheios de feridas úmidas e
violáceas. Todos viram ao mesmo tempo, mas ninguém gritou. Eu gostaria
de ter conseguido olhá-los no fundo dos olhos, de ter visto neles qualquer
coisa como compaixão, paciência, tolerância, ou mesmo amizade, quem sabe
amor. Não tenho certeza de ter conseguido. Na verdade não sei se não estarei
cego. Há feridas em torno de meus olhos, as sobrancelhas e os cílios
fervilham de piolhos. Os dentes fizeram meu rosto inchar tanto que os olhos
se estreitaram e recuaram até se tornarem quase invisíveis. Suponho que os
olhos de todos eles também estejam assim. Suponho também que seus
pensamentos tenham sido iguais aos meus, porque quando a última
madeira estalou no fogo e se consumiu aos poucos, fazendo voltar o frio e a
escuridão, aproximamo-nos lentamente uns dos outros e dormimos todos
assim, aconchegados, confundidos. Pela noite julguei ter escutado alguns
gemidos. E fiquei pensando se era mesmo verdade que ainda sofríamos.
Na noite seguinte queimamos todos os móveis do andar de
baixo. Nas noites posteriores queimamos os móveis deste único andar que
resta. Como o frio não terminou, queimamos depois as paredes, as escadas,
os tapetes, os objetos do banheiro, da cozinha, os quadros, as portas e as
janelas. Chegou um momento em que precisamos queimar também os livros
e as nossas roupas. Consegui localizar um movimento interno em mim no
momento em que queimei aquela fita azul. Eu a guardava fazia muito tempo.

Foi uma menina de cabelos vermelhos que a jogou para mim, um dia, no
parque, como quem joga um osso a um cão faminto. A minha mão
estremeceu quando a lancei ao fogo. Tive vontade de gritar e tentei segurar a
mão mais próxima. Mas ela recuou como se tivesse nojo, então segurei
minha própria mão e fiquei sentindo entre os dedos a umidade das feridas.
Hoje é o dia em que não temos mais nada para queimar. Havia
ainda algumas cartas antigas, e são elas que estão queimando agora.
Estamos olhando as chamas e pensando que cada uma pode ser a última.
Há bem pouco um pensamento cruzou minha mente, talvez a mente de
todos: creio que quando esta última chama apagar um de nós terá de jogarse ao fogo. Quando pensei nisso, minha primeira reação foi o medo. Depois
achei que seria bom. Os piolhos morreriam queimados, as bolhas
rebentariam com o calor, o fogo cicatrizaria todas as feridas. Os dentes não
doeriam mais. Não nos falaremos, não nos olharemos dentro dos olhos.
Apenas um de nós treze fará o primeiro movimento, se jogará ao fogo,
aquecerá os outros por alguns momentos, depois se tornará cinza, e depois
mais um, e outro mais. Como um ritual. Uma ciranda, daquelas em que
uma criança entra dentro dessa roda, diz um verso bem bonito, diz adeus e
vai embora. Apenas já não somos crianças e desaprendemos a cantar. As
cartas continuam queimando. Eu tentei pensar em Deus. Mas Deus morreu
faz muito tempo. Talvez se tenha ido junto com o sol, com o calor. Pensei
que talvez o sol, o calor e Deus pudessem voltar de repente, no momento
exato em que a última chama se desfizer e alguém esboçar o primeiro gesto.
Mas eles não voltarão. Seria bonito, e as coisas bonitas já não acontecem
mais.
Apertei minhas fontes com aqueles três dedos unidos. Então
tentei pensar que não estava mais aqui. E disse para mim mesmo: estive lá,
faz algum tempo. Como se já tivesse passado. Mas não passou. Ainda estou
aqui. Talvez daqui a pouco eu chore, ou grite, ou saia correndo no escuro.
Nossos corpos estão muito próximos. Trocamos nossos piolhos, nossas
bolhas. Se nos beijássemos trocaríamos também os grandes animais
sangrentos das nossas bocas. Talvez eu não chore nem saia correndo. Talvez

apenas afaste esses braços e pernas que enredam meus movimentos e faça o
primeiro gesto em direção ao fogo. Daqui a pouco.

JOÃOZINHO & MARIAZINHA

Quando teve consciência do que fazia, seus dedos já haviam
apertado o botão do porteiro eletrônico. Não conhecia aquele prédio nem
ninguém que morasse ali. Também não conhecia a rua e se acontecesse
algo, como um policial perguntar o-que-fazia-ali-àquela-hora, não saberia
responder. Sabia que era noite, que era domingo, e não estava sequer um
pouco bêbado. Sabia também que não sentia nada especial, nem mesmo
uma vaga vontade de aventura. Mas soube disso tudo muito tarde, pois seus
dedos (uns dedos um tanto grossos e meio avermelhados que, vistos agora,
pareciam estranhamente independentes) já haviam apertado o botão, e sua
voz (uma voz também estranhamente independente, também grossa e como
que avermelhada pelo frio) perguntava:
— A Maria está?
—

É ela mesma — ouviu a voz feminina e sorridente saindo

distorcida pelos orifícios do aparelho.
Foi só no elevador, apertando o botão do sétimo andar, que lhe
ocorreu que não conhecia nenhuma Maria (conhecia muitas Marias, mas
nenhuma em especial), que poderia não ter entrado, não ter aberto a porta
do elevador, não ter apertado o botão. Mas novamente era muito tarde. O
elevador subia, a fórmica amarela doendo um pouco nos olhos. Quando
abriu a porta, uma réstia de luz no corredor orientou-o até o apartamento.
E, ainda então, poderia ter voltado. Da mesma forma que os dedos e a voz,
agora eram suas pernas, independentes, carregando-o para a porta e para a
mulher que o cumprimentava sorrindo:
— Boa noite — ele disse. E antes de poder conter-se: — Eu sou
amigo do Paulo.

— Paulo? — (Mas ele também não conhecia nenhum Paulo, ou
conhecia vários, como todo mundo, nenhum em especial.) — Claro, o Paulo.
E como vai ele?
A mulher se afastou para que entrasse. Havia um abajur aceso a
um canto, um sofá de plástico avermelhado imitando couro, duas poltronas
iguais, uma mesinha com cinzeiros e nenhum quadro nas paredes.
— Vai bem, vai muito bem. — A voz continuava dizendo coisas
que ele não pretendia dizer. — Passou no exame, está muito contente. — Viu
as cortinas um pouco encardidas e, além delas, o bloco de edifícios tapando
a visão. Acrescentou: — Está até pensando em trocar o carro por um mais
novo, deste ano.
—

Que ótimo — a mulher sorriu novamente. — Não quer

sentar?
Ele sentou numa das poltronas. O plástico frio. Agora controlava
os gestos, cruzando as pernas devagar e olhando a mulher pela primeira vez.
Devia ter um pouco mais de trinta anos. Talvez seja uma espécie de puta de
classe, pensou, acostumada a receber visitas a esta hora. Tirou com cuidado
o maço de cigarros do bolso do casaco.
— Fuma?
Ela apanhou um cigarro. Ele remexeu nos bolsos à procura de
fósforos. Não encontrou. Ela apanhou sorrindo (sorria muito) um enorme
isqueiro de acrílico roxo transparente de cima da mesinha e acendeu os dois
cigarros, primeiro o dele.
— Acho que é muito tarde — ele disse.
— Você tem horas?
— Não.
Ela tornou a sorrir, olhando os próprios pulsos.
—

Eu também não. Faz uns cinco anos que deixei de usar.

Achava neurotizante demais, nunca conseguia ficar num lugar muito tempo,
sempre querendo saber se era muito tarde.
Ele fez um movimento para a frente com o tronco, estendeu o
braço para bater a cinza do cigarro. Ela se adiantou e empurrou o cinzeiro.
Depois sentou-se à frente dele.

— Agora peguei uma certa prática — continuou. — Esteja onde
estiver, seja que hora for, sou sempre capaz de adivinhar. Quer ver?
Ele fez que sim com a cabeça, querendo achar divertido. Grave,
ela fechou os olhos, fingindo concentração.
— Meia-noite e vinte.
— Pode ser — ele disse. — Não tem como confirmar?
— Só ligando o rádio.
Ele pensou que ela fosse levantar para apanhar o rádio (devia
haver um, provavelmente de pilhas). Mas ela não se moveu.
—

Eu tinha vontade de ter um daqueles rádios com relógio

junto, você conhece?
Ele fez que não com a cabeça.
— É assim: você coloca o despertador para uma determinada
hora e escolhe uma rádio. Aí, na hora que você escolheu, em vez de o
despertador fazer trrrrrriiiiiimmmm!, o rádio liga automaticamente e começa
a tocar música.
— Deve ser bom.
—

É maravilhoso. Mas pode coincidir justamente com uma

propaganda, aí não é tão bom assim. Mas acho que tem umas rádios que só
tocam música, não é?
— Não sei. Nunca ouço rádio.
— Eu também não. Queria um desses — repetiu. — Mas é tão
caro. Acho que é coisa importada. Japonesa, americana. Aqui não tem disso.
— Suspirou. — Bebe alguma coisa?
— O quê?
— Perguntei se você bebe alguma coisa.
— Pensei que você ainda estivesse falando do rádio.
— Não estou falando mais disso — ela tornou a sorrir, distraída.
— Agora estou falando de bebidas. Tenho conhaque, uísque e cachaça. Devia
ter vinho, com esse frio. Você não acha que eu devia ter vinho?
— Não sei. Talvez.
— Pois é, mas não tenho. — De repente a voz soou meio seca. —
O que você prefere?

—

Conhaque — ele disse. E ficou olhando enquanto ela se

levantava para ir à cozinha. Tinha movimentos mansos, o cabelo escuro um
pouco desalinhado, usava um vestido comprido, de uma fazenda que ele
imaginou quente e macia. Olhou em volta, rápido, como se não quisesse ser
apanhado de surpresa. Não havia quase nada para olhar. O sofá, as
poltronas, a mesinha (tampo branco de fórmica, pernas de madeira), as
cortinas, a porta para a cozinha, a porta para o corredor e a porta para
dentro. Quando voltou a cabeça, ela estava novamente à sua frente, com os
dois copos de conhaque. Ele bebeu.
— Está ótimo — disse.
— Esquenta um pouco, não é?
— Esquenta.
— Você está com frio? — Ele ia dizer que não, que já não estava,
mas ela não prestou atenção. — Estava olhando pela janela antes de você
chegar e imaginando o frio que deve estar lá fora. As ruas estão vazias, não
estão?
— Estão.
—

E deve haver uma pequena camada de gelo em cima dos

automóveis estacionados, não é?
— Acho que sim, não prestei muita atenção.
— E quando a gente fala, deve sair uma fumacinha pela boca,
assim, veja. — Ela tragou o cigarro, depois o apagou e soprou a fumaça
devagar, para cima. — Só que lá fora é ar condensado, não fumaça. — Riu.
— Aprendi no colégio.
— É assim mesmo — ele concordou. E apagou o cigarro.
Ela parou de falar. Ou louca, ele pensou. Ou puta ou louca. Mas
ela era discreta e mansa, os cabelos caindo em mechas desalinhadas sobre a
testa, o rosto um pouco gasto, as sobrancelhas depiladas e arrumadas em
arco. As unhas sem pintura, roídas — observou, enquanto ela levava
novamente o copo à boca, depois tornava a sorrir, os dentes irregulares, mas
claros e parecendo naturais. Moveu-se incômodo na poltrona. Se ela não
dissesse nada no próximo momento, não saberia como agir. Ela pareceu
adivinhar. Pousou o copo sobre a mesa e perguntou:

— Como é mesmo o seu nome?
—

João — mentiu, a voz brotando antes de qualquer

pensamento.
— É um nome simpático. Meio antigo, você não acha? Ninguém
mais se chama João, hoje em dia. Os meninos costumam se chamar
Marcelo, Alexandre, Fabiano, essas coisas. As meninas são Simone,
Jacqueline, Vanessa. Leio sempre aquelas participações de nascimento no
jornal, é o que mais gosto de ler.
Ele não disse nada.
— Há cada vez menos Marias — ela continuou. — E cada vez
menos Joões e Paulos. Exceto nós, claro. Quer mais um conhaque?
Foi então que ele começou a sentir como um perigo rondando.
Ela avançara o busto em direção a ele. De repente teve certeza: ela também
estava mentindo. Pensou em perguntar, mas a certeza foi tanta que não era
preciso. Além disso, a desconfiança de que uma pergunta assim fizesse
desabar — o quê? Levantou-se.
— Acho que vou andando. Ela não disse nada.
— É muito tarde.
Ela continuou sem dizer nada.
— Tenho que trabalhar amanhã cedo.
Ela ajeitou uma das mechas do cabelo. Ele encaminhou-se para
a porta. Estendeu a mão para abrir. Mas ela foi mais rápida. Antes que ele
pudesse completar o gesto ela estava do seu lado, e muito próxima. Tão
próxima que sentiu contra o pescoço um bafo morno de cigarro e conhaque.
As costas de sua mão esquerda roçaram a fazenda do vestido comprido.
Quente, macia. Bastava menos que um gesto. Mas ela já abria a porta:
— Dizem que se o visitante abre ele mesmo a porta, não volta
nunca mais.
Ele saiu. O corredor de mosaicos gelados.
— Volte quando quiser — ela sorriu.
Ele deu alguns passos em direção ao elevador. Ela continuava
na porta. Antes de entrar no elevador ainda se voltou para encará-la mais
uma vez. E não conseguiu conter-se.

— Não conheço nenhum Paulo — disse.
— Eu também não — ela sorriu. Ela sorria sempre. Ele apertou
o botão do Térreo. Conseguiu segurar a porta um momento antes que se
fechasse, para gritar:
— Eu não me chamo João.
— Eu também não me chamo Maria — julgou ouvir.
Mas não tinha certeza. Difícil separar a voz sorridente do
barulho de ferros do elevador. Rangendo, puxando para baixo.
Na porta do edifício, tornou a apertar o botão do porteiro
eletrônico:
— Escuta — perguntou —, você não tem um rádio-despertador?
— Claro que sim. Na minha cabeeeira.
O riso chegou distorcido através dos pequenos orifícios do
aparelho.
— E tenho também uma garrafa de vinho. Mas agora é muito
tarde.

ATÉ OITO, A MINHA POLPA MACIA
Sobe, desce escadas; fecha, abre janelas; as escadas acabam na
porta do quarto, as janelas se abrem sobre a parede cinza do edifício em
frente. Qualquer dia entra janela adentro, ninguém pode fazer coisa alguma.
Jogada na cama, dedilha o tédio abaixo do umbigo: inspirar contando até
oito, segurar a respiração contando até oito, expirar contando até oito,
segurar a respiração contando até oito. Mais uma vez, outra mais. Sete
vezes. Con-cen-tra-ção. Hare Krishna. Krishna Hare. (Lulu casou com Jaime,
lua-de-mel em Foz do Iguaçu. Betinha ganha três milhões por mês,
secretária executiva. Norminha se forma psicóloga este ano.) Seis-sete-oito.
Honeymoon. Até a moça gorda da farmácia, empregadosa, você pode discar
pra mim? Tenho horror de telefone. Alô? É da Rádio ltaí? Aqui é a Dorvalina
do Menino Deus, queria oferecer pro Jorge do 9º. batalhão "Daria tudo pra

você estar aqui", com Wanderley Cardoso. Tudo. Tudinho. Ah. Até o espelho,
meu Deus, o cabelo já não tem o mesmo brilho, e essas marquinhas nos
cantos dos olhos quando sorri? fora o que não aparece, os seios, meu Deus,
os seios despencando, gordurinhas nas dobras da cintura, tenho vinte e
nove anos, e mais, e mais: as outras marcas, as de dentro. Devia começar a
usar óculos, prender o cabelo, cores mais discretas, marrom, cinza, gelo.
Brigitte Bardot tem quarenta anos, eu adoro vermelho. Mas. Abre portas, a
sacada sobre o gramado, pelo menos essa grama verde batida de sol, na casa
ao lado alguém ouve música italiana: sapore di sale sapore di mare roberta
ascoltami mio cuore, tanto tempo, meu Deus como a gente se trai nessas
memórias. Mas a margarida. Desce para o jardim, o vento Norte, a casa
quieta, sábado de tarde, abriu! é a primeira desta primavera, pólen solto no
ar. Observa bem de perto. A margarida não é igual às outras margaridas. A
margarida tem uma pétala encravada no centro, por que você não abriu para
fora como as outras? ficar aí nesse centro amarelo: a margarida atrofiada, a
margarida aleijada. O vento Norte joga os cabelos na cara, os homens da
construção ao lado, assim pode observá-los melhor entre os fios, melhor,
ninguém suspeita. Novembro novembro. O calção branco, as coxas fortes, os
pêlos da barriga afundando no volume dentro do calção branco: Densidades
Inimagináveis. O pensamento espástico. Sabe o que é espástico? É o que tem
uma deficiência nervosa qualquer, eu também não sei direito: o espástico
joga pernas & braços em todas as direções, sem o menor controle. Ah.
Menina, o que foi que aconteceu com você? O que foi que fizeram com você?
Eu não sei, eu não entendo. Roubaram a minha alegria, Tiamelinha quando
foi pra clínica só dizia isso: roubaram a minha alegria, é tudo uma farsa,
aquele olho desmaiado, é tudo uma farsa, roubaram a minha alegria. A
primavera, o vento, esperei tanto por essa margarida, e veja só. Atrofiada.
Aleijada. As pedras frias do chão da cozinha, rolar nua neste chão, qualquer
dia faço uma loucura, faz nada, você está nessa marcação faz mais de dez
anos. Mais de dez anos. A gente se entrega nas menores coisas. O cabelo
enorme de Luzinha, você tá marcando, garota. (Jaime Jaime Jaime, como é
que você foi casar com a Lulu, com aqueles dentões? Vai ser horrível, não vai
dar certo.) Um chá, um chá às vezes resolve, funcho, capim-cidró, macela.

Deve ter lua cheia hoje, fico meio enlouquecida. Inspirar, expirar, contando
até oito. Papai, eu estou louca pirada que nem Tiamelinha, acho tudo uma
farsa, roubaram a minha alegria, papai. Durmo durmo durmo, batem na
porta mas nunca é ninguém, aconteceu alguma coisa comigo, eu não era
assim, esses calores, quem sabe alguns trabalhos caseiros? cozinhar
costurar bordar tricotar, essas coisas. Você não quer voltar a estudar? era
tão inteligente, parecia até que tinha uma certa queda para história. Joana
Angélica, Maria Quitéria, Anita Garibaldi, essas machonas todas. Papai, meu
pai, quero lamber o suor do meio das coxas daquele moço de calção branco
da construção aí da frente. Desculpe, é o meu pensamento espástico, a lua
cheia, não sou dessas, papai. Agora já não dá mais, Luzinha, troppo tarde,
se continuo assim vou parar numa clínica ou tento o suicídio. Tenta nada,
você não tem coragem, e tentar pra quê? pra chamar a atenção dos outros?
pra dizer como-sou-infeliz-ninguém-me-entende? Bobeira, garota, você quer,
arrumo umas pancas aí numas bocas e você sai dando. Tem tudo que quer e
fica aí se queixando, parece uma tia velha solteirona, queria ver você dar
duro,

trabalhar

oito

horas

por

dia,

sustentar

mãe-entrevada-&-pai-

alcoólatra, trabalhar, quem sabe? Você não sabe datilografia estenografia
inglês correspondência? Secretária executiva, nas férias você vai pro Rio,
Montevideu, Buenos Aires, com o tempo pode ir até a Paris fazer compras.
Socorro. Um tiro no ouvido. Pior, pior ainda: envelhecer devagarinho, secar
feito passa sem que ninguém tenha cravado os dentes na minha polpa
macia. Poesia, quem sabe escrever sonetos soluciona? À tardinha a sombra
dos mamoneiros se reflete na parede cinza do edifício em frente. Mas isso
não dá um poema. À tardinha. Inspirar, expirar. Hare Rama. Rama Krishna.
Rubras cascatas no céu, Luzinha é quem tem razão, sair dando por aí, mas
Tiamelinha foi pra clínica de puro desgosto, Luzinha toma droga, pega
qualquer macho. Bem que ela faz. Cala a boca, menina, quer matar seu pai
do coração? A escada serve para subir e descer, a janela para abrir e fechar:
o corpo serve só para doer, dolorir, vinte e nove anos, quase trinta, que
horror, eu não resistirei, depois trinta e um, aí as cores discretas, aí os
trabalhos caseiros, e eu que adoro vermelho. (Jaime Jaime Jaime, você não
devia ter feito isso comigo), tomar banho e ficar na sacada sem olhar os

pêlos molhados de suor do peito do moço da construção em frente,
esperando o quê? esperando quem? Aqui-e-agora, Luzinha me empresta
cada livro, aqui-e-agora, esses pássaros idiotas sobrevoando essa ilha de
loucos, aqui-e-agora, não consigo mais ler essa porcaria, espástica, es-pásti-ca, proparoxítona é que tem acento na antepenúltima? o póster de Burt
Reynolds, que vontade, Densidades Inimagináveis, nem lembro mais, venha
comigo, aqui-e-agora, cinco-seis-sete-oito: por favor, por favor POR FAVOR :
crave seus dentes na minha polpa maciaaaaaaaaaaaah.

RUBRICA
Fazia horas que ela rondava por ali. Horas não digo, mas uns
bons quinze minutos, porque eu já tinha fumado um cigarro inteiro e lido
todo um jornal. Todo não, só as manchetes. Mas já tinha folheado um jornal
inteiro. Acho que fiquei de saco meio cheio de continuar fingindo que não
estava vendo ela, e dei uma olhada. Ela foi se chegando. Eu tornei a baixar
os olhos para o jornal. América-Latina-dominada-pelo-militarismo. Eu tinha
um ar muito ocupado. Mas ela ficou ali bem pertinho e daí eu olhei bem pra
ela, como quem diz tá certo, admito que você tá mesmo aqui — e daí? Ela
remanchou um pouco, fez umas bocas mascando mais o chiclete, puxou uns
fios do cabelo louro, e eu olhando duro pra ela. Agora você tem que dizer
alguma coisa, eu pensei. E senti que ela entendeu perfeitamente, porque
depois de algum tempo perguntou com muito cuidado:
— Sabia que o meu pai era artista?
Eu continuei olhando pra ela, sem dizer nada. Ela completou:
— Ele nasceu na Alemanha...
Eu acendi outro cigarro — o negrinho do carro de pipocas ficou
todo assanhado e levantou o polegar direito pra mim. Eu também levantei o
polegar direito pra ele, depois fiquei meio puto porque quando ele me pedia
as vinte assim eu não conseguia fumar direito. Fumar atentamente, quero
dizer. E o cimento do degrau tava me esfriando a bunda.

— Como é o teu nome? — perguntei, e fiquei ainda mais puto
porque agora ela não ia mais largar do meu pé. Mas já tinha perguntado.
Era muito tarde. Ela disse:
— Adriana.
Eu traguei bem forte e joguei a fumaça assim meio na cara dela,
de pura sacanagem. Ela nem piscou:
— Adriana com a. Na minha aula tem uma guria que é Adriane
com e.
Eu não pude me conter:
—

Então o teu nome vem primeiro na chamada. Ela arregalou os

olhos:
— Como é que tu sabe?

Ácido-arsênico-caiu-no-mar-

próximo-ao-Japão, eu li pela décima vez no jornal aberto. O negrinho tornou
a levantar o dedo. Me dava um ódio. Cheguei a meio que me engasgar com a
fumaça. Ela perguntou:
— Hein? Eu rosnei:
— Hein o quê?

Ela recuou:

— Nada, ué.
Foi então que resolvi ser bem objetivo:
— Adriana, é o seguinte...
Ela esperou, meio suspensa. Mascou mais o chiclete. No canto
da boca apareceu uma coisa rosada que eu não sabia se era língua ou
chiclete gosmento de tanto mascar.
—

Você quer parar de mascar tanto esse chiclete? Ela parou, mas

ficou com a boca bem aberta. E não era muito agradável ver aquela massa
rosada e viscosa no meio da saliva. Eu suspirei. Ainda-falta-redemocratizaro-país, eu li. Achei melhor continuar sendo objetivo:
— Escuta, tu não quer ir ali naquela carrocinha de cachorroquente e me trazer uma Coca-Cola?
Ela demorou um pouco, me olhando bem antes de perguntar, na
maior inocência:
— O quê?

Eu falei:

— Tá legal. Esquece.

Torturado-até-a-morte-o-professor-de-

sociologia, foi aí que eu me dei conta de que ela já tinha sentado no degrau
bem embaixo do meu. Fiquei com vontade de me putear por ter permitido
que a situação chegasse àquele ponto. Ela estava cheia de intimidades.
Intimidade que eu tinha dado a ela. Eu, com estes olhos que a terra há de
comer. Ia jogar o cigarro no chão e apagar com o calcanhar do tênis, mas me
lembrei do negrinho na hora exata. Só que ele já tava do meu lado. Olha
aqui, eu pensei dizer, me enche demais o saco que tu fique tirando a
sustância do meu cigarro desse jeito. Mas não disse nada. Imposto-sobrecombustível-vai-atingir-outra-vez-o-consumidor, o vento virava as páginas
do jornal. O vizinho de cima passou e eu tive que me arredar um pouco.
Enquanto eu me dava conta de que a bunda já tava meio dormente, ele me
olhava como se eu fosse um tarado total por estar ali de prosa com uma
guriazinha. Ela disse:
— Eu também já fui artista.
Esperou um pouco. Confissão-não-foi-suficiente-para-esclarecerhomicídio, pisquei. Ela continuou:
— Sabe aquelas bicicletas de uma perna só?
— Perna não, roda. Quem tem perna é cavalo.

Mordeu a unha

do indicador:
— Pois é. Roda. Sabe?
— Sei — eu disse, mais para colaborar com ela. Ela se
entusiasmou tanto que chegou a levantar um pouco no degrau sujo. Aí eu
aproveitei e insisti:
— Tem mesmo certeza de que você não quer buscar uma CocaCola?
Ela fez que não ouviu.
— Eu andava nas costas do meu irmão.
— Que barato — eu disse.
Ela ficou entusiasmadíssima com o meu comentário:
— Eu fazia assim com as mãos, ó.

Fez uns bailados com as mãos no ar, depois ficou olhando pra
mim e esperando o que eu ia dizer. Apunhalou-sete-vezes-a-mulher-aosurpreendê-la-nua-com-a-vizinha.
— Era da minha tia.
— O quê? — eu resolvi perguntar, senão ela não ia acabar nunca
com aquela história. Ela resmungou:
— O circo, ora. A minha mãe falou que eu não devia ficar de
valde enquanto ela trabalhava.
Eu ia perguntar o que a mãe dela fazia, tinha que ter um jeito de
apressar aquilo. Ela parece que percebeu, porque foi dizendo bem em cima
do meu pensamento:
— Ela se amarrava no trapézio pelo cabelo e fazia também
assim, ó, com as mãos. Foi ela quem me ensinou a fazer igual. Tem um
cabelo triforte.
Eu ia acender outro cigarro, mas daí me lembrei do negrinho.
Tinha umas cinco pessoas na carrocinha e ele tava triocupado. Se eu
acendesse agora e ficasse fumando meio mocoseado ele não ia sacar nada.
Só se visse a fumaça, mas já tava quase escuro. Demorei muito pensando
nisso, e quando fui acender ele já tava desocupado de novo. Eu recém tinha
tirado o maço do bolso e ele já tinha levantado o polegar direito. Epidemiade-raiva-e- meningite-no-interior. Tornei a guardar o maço. Tava cercado de
demônios. Já tinha acendido a luz no poste da esquina e eu continuava seco
por uma coca-cola.
— Escuta aqui, Adriane — eu disse, carregando no e.

Ela

corrigiu, muito séria:
— AdrianA. Com a.
— Tá bem — eu falei. — Olha, se...
Mas ela parecia possuída. Ou possessa, não sei a diferença.
Baixou a cabeça:
— Daí "eles" queimaram tudo e levaram meu pai.
— "Eles" quem, ora? E levaram pra onde?
com a ponta do sapato:
— Não sei. Ninguém sabe.

Ela furou a terra

— Mas o que ele fazia? — eu insisti.
— Não sei. Acho que nada. Só lia uns livros lá.
— Bem-feito — eu disse.
Ela fez uma enorme bola de chiclete. Mas não parecia prestar
atenção, nem quando a bola explodiu e ficou toda grudada em volta da boca
e na ponta do nariz.
— E os bichos? — eu perguntei. — Não tinha nem bicho nesse
circo fajuto?
Me olhou com desprezo:
— Não era fajuto.

Eu ri:

— Mas e os bichos?
— Claro que tinha, né. Era um baita circo.
Pensei que ela ia falar mais, mas parou de repente. Esfregou o
chão com o bico do sapato. Um sapato branco, velho, com uma presilha
rebentada em cima. Quadrilha-rouba-questões-e-vende-ao-Supletivo, eu li
acho que pela última vez, porque já tava quase muito escuro. Ela disse:
— O elefante a gente deu pro jardim zoológico.
— Deu ou vendeu? — eu perguntei bem em cima.

Ela

não

respondeu.
— Escuta — eu disse.
— A tia ficou com o ouriço.
— O quê?

Ela esclareceu:

— Era um ouriço ensinado, o nome dele era Paulinho. Eu fiquei
com os macacos, o Chico e a Chica. Mas a mãe deu eles porque eram muito
bagaceiros e ela achava que podiam dar mau exempro.
— Exemplo — eu ia corrigindo. Mas foi aí que a mãe dela saiu de
dentro da carrocinha de cachorro-quente. Acho que era a mãe dela, porque
tinha cabelos muito fortes. Pelo menos de longe e meio no escuro parecia. Eu
tava sentado no degrau e a carrocinha tava do outro lado da rua. E já tinha
escurecido. A mãe dela botou uma mão na cintura, levantou a outra no ar e
gritou Adriana, vem tomar banho. Ou vem jantar, Adriana. Eu não
conseguia ouvir direito. Ela levantou. Eu olhei de novo pro jornal, mas já não
conseguia ler mais nada. Tava escuro pra caralho. Ela disse:

— Então tiau.
Eu não respondi. Ela saiu correndo na direção da carrocinha.
Eu dei um tapa num mosquito xaropento, essa hora eles começam a chegar,
mortos de fome. Ou sede, sei lá. Olhei de novo pro negrinho. Ele tava meio
encolhido de frio, mas triantenado nas minhas vinte. O degrau tinha gelado
completamente a minha bunda. Acho que vou subir, me pelar todo, olhar o
pôster da Sandra Bréa e bater uma boa punheta, pensei. Mas não consegui
ficar de pau duro. Resolvi acender outro cigarro de qualquer jeito. Levei a
mão no bolso pra apanhar o maço. Mas o negrinho não levantou o polegar
direito. Acho que aquele papo tinha me brochado completamente. Merda, eu
disse. Ou só pensei em dizer.

DIVAGAÇÕES DE UMA MARQUESA
A marquesa tomou seu chá às cinco horas. Depois, como de
hábito, colocou a xícara sobre a mesa e ficou olhando pela janela. Pela janela
a marquesa não via muita coisa: o cimento do viaduto invadindo o bloco de
edifícios no lado oposto da rua cobria quase toda a visão. Restavam
pequenas frestas entre as paredes de cimento, cinco ou dez centímetros de
rio, mas tão longe que era impossível sentir seu cheiro, o cheiro podre do rio.
Por cima a marquesa via o céu, um céu quase sempre rosado de sujeira,
algumas estrelas à noite, poucas, vesgas; por baixo a rua, os carros que
passavam, mas era desinteressante ver carros passando e pessoas tão
pequenas que a marquesa não podia desvendar seus rostos, atribuir-lhes
passados, desgraças e futuros, como antigamente. A marquesa gostava de
pessoas? Achava que sim, quando estava sozinha achava ardentemente que
sim, mesmo aquelas do bloco de edifícios na calçada oposta, que espiavam a
sua vida por entre as frestas das persianas, como se ela andasse sempre
nua. A marquesa também espiava a vida das pessoas do outro lado, mas
espiava sem curiosidade de ver, um que outro rapaz saindo do banho,
cabeça molhada, um homem beijando uma mulher, nunca ninguém se

masturbando ou fazendo amor ou injetando algo na veia ou tentando o
suicídio com navalha. Então a marquesa olhava desinteressada, procurava
um resto de chá no fundo do bule ou se perdia em pequenas ações, como
acender

outro

cigarro

ou

escovar

cem

vezes

os

cabelos

ou

lixar

cuidadosamente as unhas. Depois, ou mesmo durante, mas nunca antes: a
marquesa pensava na espuma dos rios.
Imaginava-a roxa. No máximo verde. Ou roxa e verde ao mesmo
tempo. (Roxos tinham sido os panos cobrindo estátuas na Semana Santa;
verde era o podre avançando nos cadáveres.) Roxa, verde, a espuma crescia
sobre os rios, depois o vento soprava amontoando-a em grandes blocos que
levava pelas ruas. A espuma chocava-se contra portas fechadas, depositavase sobre vidraças, a madeira e o cimento, corroía-os lentamente. A espuma
avançava enquanto as pessoas buscavam o fundo de suas próprias casas,
até ficarem encurraladas contra a última parede. Então a espuma tocava
macia suas peles, aos poucos roía em roxo e verde a carne, os músculos, os
próprios ossos. E nada restava daquelas pessoas. Nem mesmo poeira que o
vento soprasse.
Quando chegava nesse ponto, os músculos das espáduas da
marquesa se enrijeciam — e pensava então no seu passeio pelas ruas,
sábado à tarde, que seu repertório não era muito. Mas pensar no passeio
levava-a à Cidade Baixa, e, na esquina de uma das ruas da Cidade Baixa, à
farmácia. E na farmácia (a marquesa caminhava devagar na rua. Havia
poucos automóveis. Aos sábados era fácil atravessar as ruas sem olhar
muito para os lados nem sentir dor nos ouvidos. A marquesa caminhava
descuidada. Às vezes chegava a comprar flores e até mesmo uma maçã, a
mais vermelha que conseguisse encontrar. E ia assim, as flores apertadas
junto ao peito, esfregando a maçã contra o vestido, lentamente, porque
alguém lhe dissera que as maçãs — não somente as maçãs, mas também as
goiabas, as peras e os pêssegos, mas deixara de comprar pêssegos desde
que soubera do veneno por trás da casca veludosa — mas enfim, embora, as
maçãs, as frutas: alguém dissera que só gostavam de ser comidas assim,
num ritual. A marquesa caminhava. Prepararia o ritual ao chegar em casa,
colocando as flores no vaso de louça, acendendo velas e dizendo sorridente à

maçã: "Um dia meu corpo servirá de adubo para muitas macieiras
crescerem". A marquesa. Tão distraída vinha que não chegava a perceber
quando começava a acontecer a cena da farmácia. Assim: quando tomava
consciência de si e do que a cercava, já estava dentro do que acontecia. E o
que acontecia, dentro da farmácia)... era um homem com uma arma na mão
e um crioulo forte, vestido de branco. Percebia mais o crioulo como uma
mancha escura dentro de outra mancha, clara. Rapidamente: aquelas
manchas escura e clara que eram o crioulo recuavam, móveis, enquanto o
homem apontava a arma e disparava. O crioulo caía primeiro para trás,
contra uma prateleira de remédios, depois ele e os remédios caíam juntos
sobre o balcão e de algum lugar entre aquelas manchas nascia uma outra,
vermelha, que escorria em direção aos pés da marquesa enquanto muita
gente corria e a empurrava e gritava muito alto e segurava o homem com a
arma que tornava a disparar e uma coisa quente passava zunindo junto a
seus cabelos. Perdia-se depois entre o barulho das motocicletas, a poeira
seca das ruas e as vibrações coloridas dos televisores atrás das persianas
abaixadas. Um tempo depois, não sabia quanto, de mãos vazias, a marquesa
estava novamente em casa.
A marquesa suspirava, esmagada pelo difícil de pensar em si
mesma sem maçã nem flores, e tornava a olhar pela janela e ratos. (Eram
ratos na rua, no ônibus, na praça, ratos trocadores correndo de toca em toca
com seus objetos presos entre os dentes arreganhados. A marquesa
lembrava: alguém dissera, talvez aquele mesmo do ritual, que outro alguém
colocara alguns casais de ratos a se reproduzirem num determinado espaço.
Depois de algum tempo os ratos tornavam-se agressivos, entredevoravam-se,
enlouqueciam,

comiam

os

próprios

filhos,

mantinham

relações

homossexuais, alguém dissera, os ratos. E os sagüis.) Era uma vez dois
sagüis presos numa gaiola. Até que um dia um começou a roer a cauda do
outro. Então o dono dos sagüis retirou da gaiola o de cauda semi-devorada e
no dia seguinte o sagüi antropófago tinha começado a devorar a própria
cauda. Não sabia como terminava a história, talvez acabasse aí mesmo com
reticências. Mas a marquesa não conseguia segurar o pensamento, e em
breve tinha dentro da sala uma gaiola com os ossos de um sagüi devorado

por si mesmo. Talvez restassem os olhos, arriscava, fosforescência, dentes
saciados, um pequeno estômago repleto de si mesmo.
A marquesa fascinava-se de horror e ia até a quitinete encher o
bule para fazer mais chá. Mas a água sempre acabava nas torneiras e ela
precisava sair à rua para buscar água mineral, chegava a colocar a chave no
bolso e os dedos no trinco da porta. Quando os dedos se fechavam em torno
do trinco para iniciar o movimento de baixá-lo, a marquesa pensava
rapidamente, e por ordem: 1) na espuma; 2) na farmácia; 3) nos ratos; 4) nos
sagüis. E recuava, a marquesa ia recuando contra a janela de vidro. Poderia
imaginar também bolhas ou ratos escorregando por baixo da porta, mas
preferia sentar na cadeira junto à janela e comprimir o rosto contra o vidro,
olhando para além da grade. Mas fora, fora só havia caixas e caixas de
cimento, latas transbordantes de lixo, automóveis zunindo, espuma sobre os
rios, tiros nas farmácias, sagüis entredevorados. Bebericava com nojo dois
dedos de água. açucarada e fria no fundo da xícara. A xícara bonita, com
alguns pastores e florezinhas azuis — admirava sem emoção, indicador e
polegar segurando firmes a asa, dedo mínimo suspenso no ar. "Se eu fosse
uma personagem de romance antigo", pensava, "agora jogaria a xícara, ou
melhor, a taça ao chão." O autor certamente saberia tirar algum efeito: a)
dos cacos espalhados pelo assoalho, talvez um último raio de sol brincando
na coroa de flores da pastora; b) ou então faria com que ela olhasse
fixamente para um quadro na parede: em algum lugar, numa praia deserta e
distante, uma onda batia forte contra um rochedo, espalhando espuma em
todas as direções; c) ou faria com que o marquês, devia haver um marquês
qualquer naquela ou nesta história, entrasse de repente para possuí-la sobre
tapetes persas, jogando as inúmeras saias sobre a baixela de prata; d) ou
que enchesse sôfrega a seringa, procurando a veia, enquanto um rock
tocasse na vitrola; e) ou apenas gritasse muito alto, durante muito tempo,
até ficar rouca e muda, sem ninguém ouvir. Qualquer coisa, a marquesa
pediu, encolhendo-se contra a última parede da gaiola, qualquer coisa aqui,
agora — antes do ponto final.

O INIMIGO SECRETO
Para Mário Bertoni

I

O envelope não tinha nada de especial. Branco, retangular, seu

nome e endereço datilografados corretamente do lado esquerdo, sem
remetente. Guardou-o no bolso até a hora de dormir, quando, vestindo o
pijama (azul, bolinhas brancas), lembrou. Abriu, então. E leu: "Seu porco,
talvez você pense que engana muita gente. Mas a mim você nunca enganou.
Faz muito tempo que acompanho suas cachorradas. Hoje é só um primeiro
contato. Para avisá-lo que estou de olho em você. Cordialmente, seu Inimigo
Secreto".
A esposa ao lado notou a palidez. E ele sufocou um grito, como
nos romances. Mas não era nada, disse, nada, talvez a carne de porco do
jantar. Foi à cozinha tomar sal de frutas. Leu de novo e quebrou o copo sem
querer. Voltou para o quarto, apagou a luz e, no escuro, fumou quatro
cigarros antes de conseguir dormir.

II
do

dia

Dois dias depois veio o segundo. Examinando a correspondência
localizou

o

envelope

branco,

retangular,

nome

e

endereço

datilografados no lado esquerdo, sem remetente. Pediu um café à secretária,
acendeu um cigarro e leu: "Tenho pensado muito em sua mãe. Não sei se
você está lembrado: quando ela teve o terceiro enfarte e ficou inutilizada você
não hesitou em mandá-la para aquele asilo. Ela não podia falar direito, mas
conseguiu pedir que não a enviasse para lá. Queria morrer em casa. Mas
você não suporta a doença e a morte a seu lado (embora elas estejam dentro
de você). Então mandou-a para o asilo e ela morreu uma semana depois. Por
sua culpa. Cordialmente, seu Inimigo Secreto".
Abriu a terceira gaveta da escrivaninha e colocou-o junto com o
primeiro. Pediu outro café, acendeu outro cigarro. Suspendeu a reunião
daquele dia. Parado na janela, fumando sem parar, olhava a cidade e
pensava coisas assim: "Mas era um asilo ótimo, mandei construir um

túmulo todo de mármore, teve mais de dez coroas de flores, ela já estava
mesmo muito velha".

III

Alguns dias depois, outro. Com o tempo, começou a se

estabelecer um ritmo. Chegavam às terças e quintas, invariavelmente. O
terceiro, que ele abriu com dedos trêmulos, dizia: "Você lembra da Clélia?
Tinha só dezesseis anos quando você a empregou como secretária. Cabelo
claro, fino, olhos assustados. Logo vieram as caronas até a casa em Sarandi,
os jantares à luz de velas, depois os hoteizinhos em Ipanema, um pequeno
apartamento no centro e a gravidez. Ela era corajosa, queria ter a criança,
não se importava de ser mãe solteira. Você teve medo, não podia se
comprometer. Semana que vem faz dois anos que ela morreu na mesa de
aborto".
IV

Fumava cada vez mais, sobretudo às terças e quintas. As cartas

se acumulavam na terceira gaveta da escrivaninha:
"E o Hélio? Lembra do Hélio, seu ex-sócio? Desde que você
conseguiu a maior parte das ações com aquele golpe sujo e o reduziu a nada
dentro da companhia, ele começou a beber, tentou o suicídio e esteve
internado três vezes numa clínica psiquiátrica.”
E:
"Então você se sentiu orgulhoso de si mesmo no jantar que os
funcionários lhe ofereceram no sábado passado? Talvez não se sentisse tanto
se pudesse ver no espelho a sua barriga gorda e os seus olhinhos de cobra
no decote de dona Leda. Depois que você se foi, ela riu durante meia hora e
foi para a cama com o Jorginho do departamento de compras.”
E:
"E o fracasso sexual com sua mulher no domingo? Será que
minhas cartas o têm perturbado tanto? Ou será apenas que você está
ficando velho e brocha?”

V

Com cuidado, a mulher insinuou que devia procurar um

psiquiatra. Ele desconversou, falou no tempo e convidou-a para ir ao
cinema. A terceira gaveta transbordava. Além das terças e quintas, depois de

um mês as cartas passaram a vir também aos sábados. E, depois de dois
meses, todos os dias. Tentava controlar-se, pensou em não abrir mais os
envelopes. Chegou a rasgar um deles e jogar os pedaços no cesto de papéis.
Depois viu-se de quatro, juntando pedacinhos como num quebra-cabeça,
para decifrar: "Você tem observado seu filho Luiz Carlos? Já reparou na
maneira de ele cruzar as pernas? E o que me diz do jeito como penteia o
cabelo? Não é exatamente o que se poderia chamar um tipo viril. Parece que
faz questão de cada vez mais parecer-se com sua mulher. Talvez tenha nojo
de parecer-se com você".

VI

"Há quanto tempo você não tem um bom orgasmo?”
"E aquele seu pesadelo, tem voltado? Você está completamente

nu sobre uma plataforma no meio da praça. A multidão em volta ri das suas
banhas, da sua bunda mole, obrigam-no a dançar com um colar de flores no
pescoço e jogam-lhe ovos e tomates podres.”
"Uma farsa, essa sua vida. O seu casamento, a sua casa em
Torres, a sua profissão — uma farsa. E o pior é que você já não consegue
nem fingir que acredita nela.”
"Pergunte à sua mulher sobre um certo Antônio Carlos. E, se ela
lhe disser que a mancha roxa no seio foi uma batida, não acredite.”
"Quando criança você não queria ser marinheiro?”

VII

Suportou seis meses. Uma tarde, pediu à secretária um envelope

branco, colocou papel na máquina e escreveu: "Seu verme, ao receber esta
carta amanhã, reconhecerá que venci. Ao chegar em casa, apanhará o
revólver na mesinha-de-cabeceira e disparará um tiro contra o céu da boca".
Acendeu um cigarro. Depois bateu devagar, letra por letra: Cordialmente,
seu Inimigo Secreto". Datilografou o próprio nome e endereço na parte
esquerda do envelope, sem remetente. Chamou a secretária e pediu que
colocasse no correio. Como vinha fazendo nos últimos seis meses.

PARIS NÃO É UMA FESTA
Ficou meio irritada quando bateram à porta e olhou com
desânimo para o monte de papéis e livros esparramados sobre a mesa. Eu
tinha pedido que ninguém incomodasse, pensou. Olhou pela janela,
indecisa. Mas quando bateram pela segunda vez ela suspirou fundo e disse
numa voz seca:
— Entre.
À primeira vista quase não o reconheceu. Tinha deixado a barba
crescer e usava uns enormes óculos escuros. As roupas também eram
diferentes. Coloridas, estrangeiras. E o cabelo mais comprido. Hesitou entre
beijá-lo, estender a mão ou apenas sorrir. Afinal, havia tanto tempo. Como
ele não fazia nenhum movimento, limitou-se a sorrir e a permanecer onde
estava, atrás da grande mesa cheia de papéis e livros em desordem.
— Então é você mesmo — disse. — Welcome, não é assim que
se diz? — Indicou a poltrona em frente à mesa. — Deve ter coisas
sensacionais para contar. — Esperou que ele sentasse, acomodando
lentamente as longas pernas. — Um cafezinho, quer um cafezinho
autenticamente brasileiro? — Riu alto, fingindo ironia. — Garanto que por lá
não tinha essas coisas. — Apertou o botão do telefone interno. — Ana, por
favor, traga dois cafés. — Voltou-se para ele. — Ou você prefere chá? Ouvi
dizer que os ingleses tomam chá o tempo todo. Você deve estar
acostumado...
— Café — ele disse. — Sem açúcar.
— Ana, dois cafés. Um sem açúcar.
Soltou o botão e ficou olhando para ele. Mas ele não dizia nada.
Remexeu alguns papéis sem muita vontade. O silêncio estava ficando
incômodo. Tornou a olhar pela janela. Vai chover, pensou sem emoção,
vendo o céu escurecer lá fora. Ele tinha acendido um cigarro e fumava
devagar, as pernas cruzadas. O silêncio pesou um pouco mais. Se alguém
não disser qualquer coisa agora, ela pensou, vai ficar tudo muito difícil. E
abriu a boca para falar. Mas nesse momento a porta abriu-se para a moça
com os dois cafés, um sem açúcar.

— Obrigada, Ana.
Esperou que ela saísse. Depois mexeu o líquido escuro com a
colherinha de prata. Algumas gotas pingaram no pires.
— Então — disse —, tenho tanta coisa para perguntar que nem
sei por onde começo. Fale-me de lá...
Ele não disse nada. Estava começando a ficar nervosa.
— Paris, por exemplo, fale-me de Paris.
—

Paris não é uma festa — ele disse baixo e sem nenhuma

entonação.
— É mesmo? — ela conteve a surpresa. — E que mais? Conte...
Ele terminou o café, estendeu a xícara até a mesa e cruzou as
mãos.
— Mais? Bem, tem a torre Eiffel... Ela

sorriu,

afetando

interesse.
— Sim?
—

...tem Montmartre, tem o Quartier Latin, tem o boulevard

Saint-Michel, tem o Café de Flore, tem árabes, tem...
— Isso eu sei — ela interrompeu delicadamente. E, quase sem
sentir: — E Londres?
— Londres tem Piccadilly Circus, tem Trafalgar Square, tem o
Tamisa, tem Portobello Road, tem...
—

A Torre de Londres, o Big Ben, o Central Park — ela

completou brusca.
— Não — ele explicou devagar. — O Central Park é em Nova
York. Em Londres é o Hyde Park. Tem bombas, também. O tempo todo. Ah, e
árabes.
—

Pois é — ela amassou uma folha de papel. Depois

desamassou-a, preocupada. Seria algo importante? Não era. Acendeu um
cigarro. — E Veneza tem canais, Roma tem a via Veneto, Florença tem...
— Eu não fui à Itália — ele interrompeu.
— Ah, você não foi à Itália. — Ela bateu o cigarro nervosamente,
três vezes. — Mas à Holanda você foi, não? Lembro que mandou um cartão
de lá. E o que tem lá? Tulipas, tamancos e moinhos?

— Tulipas, tamancos e moinhos — ele confirmou. — E árabes
também. — (Mas afinal o que está havendo?) — E putas na vitrine.
— O quê?
—

É. Em Amsterdã. Elas ficam numa espécie de vitrine, as

putas.
— Interessante.
— Interessantíssimo.
Ela ficou um pouco perturbada, levantou-se de repente e foi até
a janela. As nuvens estavam mais escuras. Vai mesmo chover. Olhou-o por
cima do ombro. Afinal, esse cara fica dois anos fora e volta dizendo essas
coisas. Pra saber disso posso ler qualquer guia turístico.
— O quê?
— Disse que pra saber disso posso ler qualquer guia turístico.
— É verdade. Você pode.
Odiava aquelas nuvens escurecendo aos poucos. Na rua as
pessoas apressavam o passo, algumas olhavam para cima, outras faziam
sinais para os táxis. Voltou-se para ele, que examinava os papéis e livros em
cima da mesa.
— Eu tenho muito trabalho — ela disse. E arrependeu-se logo.
Ele podia pensar que ela estava insinuando que estava muito ocupada, que
não tinha tempo para ele, que...
— Eu já vou indo — ele disse, erguendo-se da poltrona.
— Espere — a voz dela saiu um pouco trêmula —, eu não quis
dizer...
— Claro que você não quis dizer. — Ele tornou a sentar.
Ela voltou à mesa. Ficou de pé ao lado dele. Mas era como se
não o conhecesse mais. Acendeu outro cigarro.
— Está quase na hora de sair. Se você esperar mais um pouco,
posso te dar uma carona.
— Você tem carro agora?
—

É. Eu tenho carro agora... — E se você fizer qualquer

comentário irônico, pensou, se você ousar fazer qualquer...
— Você subiu na vida — ele disse.

Ela concordou em silêncio. Cruzou os braços. Começava a sentir
frio. Ou era aquele ar carregado de eletricidade? Pensou em vestir o casaco
no encosto da cadeira. Mas não se moveu. O silêncio tinha crescido de novo
entre as paredes. Podiam ouvir o barulho das máquinas de escrever na sala
ao lado. E alguém perguntando as horas numa voz estridente. E um telefone
tocando.
— Escute — ela disse de repente. — Nós temos muito interesse
em publicar o seu livro.
Ele não se moveu.
— É um livro... muito forte. — Acendeu outro cigarro. — Mas a
nossa programação para este ano já está completa — acrescentou
rapidamente. — Além disso, há a crise do papel, você sabe, tudo subiu
muito, as vendas caíram, tivemos também um corte de verba, eles estão
mais interessados em publicar livros didáticos ou então autores que já
tenham um público certo, ou...
Teve a impressão de que ele não estava ouvindo. Descruzou os
braços, endireitou o corpo. O frio tinha passado. Perguntou: — Você deve ter
trazido muito material novo, não?
— Não — ele disse. E olhou em volta como se tivesse acabado de
chegar. — É legal aqui. Dá pra ver o rio, as ilhas. Você deve gostar de ficar
aqui.
— É, eu gosto, mas...
Ele tinha levantado e dava alguns passos pela sala, detendo-se
para olhar os quadros e os livros.
— Daqui a pouco vai começar a chover — ela observou.
Ele olhou pela janela sem interesse.
— Quer mais um café?
—

Ele não respondeu.

Se você quiser eu posso chamar a Ana, está pronto, na

garrafa térmica, é só chamar, eu... — Acendeu outro cigarro.
—

Você está fumando demais — ele disse. — E muito café

estraga os nervos.
— Você acha? É que às vezes fico meio louca com esse monte de
trabalho e não tenho bem certeza se...

Pensou em queixar-se um pouco. Mas ele parecia não ouvi-la.
Continuava a andar de um lado para outro entre os livros, os quadros, as
poltronas. Às vezes estendia a mão mas, como se mudasse de idéia no meio
do gesto, continuava a andar sem tocar em nada. Dava-lhe a impressão de
que ele estava andando havia horas. Sentiu uma pontada na cabeça. Deve
ser o cigarro. Ou o café. E tornou a olhar pela janela. As nuvens tinham
escurecido completamente.
Agora, ela pensou apertando as mãos, agora vem uma ventania, um
trovão, um raio, depois começa a chover. Fechou os olhos para depois abrilos lentamente. Mas não tinha acontecido nada. E ele continuava a andar de
um lado para outro.
— Você está muito nervoso — ela disse sem pensar. Ele parou
em frente à janela e tirou os óculos. Os olhos, ela viu, os olhos tinham
mudado. Estavam parados, com uma coisa no fundo que parecia paz. Ou
desencanto.
— Eu estou muito calmo — ele disse.
Mas não eram só os olhos e o rosto sem barba, não eram só
aquelas roupas bizarras, estrangeiras, nem as duas pulseiras e o anel de
pedra roxa, não era só o cabelo mais comprido...
— Você mudou — ela disse.
— Tudo mudou.
Ele tornou a colocar os óculos. Ela pensou em pedir-lhe para
fechar a janela. Mas não disse nada. Amassou de novo aquele papel, não
tinha importância, não tinha mesmo importância alguma. Os pingos grossos
molhavam os livros e os papéis em desordem. Por trás dele tinha começado a
chover.

SIM, ELE DEVE TER UM ASCENDENTE EM PEIXES
Aquela noite, à hora de costume, ao voltar para casa Ele virou
várias vezes a chave na fechadura e não conseguiu abrir a porta. Fazia frio,
Ele estava com dor de barriga: não tinha agasalho e, por razões que o

psiquiatra ainda não descobrira, só conseguia freqüentar seu próprio
banheiro. Ele morava sozinho e só tinha aquela chave. Ele deu algumas
voltas na calçada, olhou para cima como se acreditasse em Deus, e tentou
novamente. Ele tentou mais de dez vezes, mas não conseguiu abrir a porta.
Afastou-se um pouco para pensar e, olhando bem para a casa, concluiu que
talvez não fosse aquela. Mas. Ele não se enganava: nunca. E tentou
reorganizar os detalhes na memória: o gramado seco que fora jardim um dia
entre o muro baixo e descascado e a porta de madeira escura. E o muro não
era tão baixo nem tão descascado nem a grama tão seca nem tão escura a
madeira da porta.
Ele ficou um pouco confuso e voltou até a parada de ônibus para
refazer o itinerário, embora morasse naquela zona havia mais de quinze anos
e nunca tivesse errado o caminho, mesmo aos sábados, quando bebia duas
— no máximo três — doses de uísque nacional. Na parada de ônibus estava
o mesmo negro alto que ali ficava todas as noites (Ele ouvira os vizinhos
comentarem que o negro era passador de fumo). Mas ficou aliviado ao ver
que a parada continuava a mesma, com o poste de luz amarela e a placa
meio torta para o lado esquerdo, sem falar no negro alto encostado no poste,
os olhos empapuçados. Mas, olhando bem, a luz era um pouco mais forte,
embora o poste fosse mais alto, e a placa continuava despencada, mas para
o lado direito — e o negro. O negro não era tão alto, nem estava encostado
no poste, nem tinha os olhos empapuçados. Ele pensou que talvez não
tivesse prestado bem atenção no negro e que o poste, a luz e a placa podiam
ter

sido

modificados

por

um-daqueles-serviços-públicos-sempre-tão-

deficientes, e o negro, o negro podia ser outro, ou ter sido sempre aquele,
afinal, prestava bem atenção nas coisas apenas uma vez, a primeira, depois
passava adiante, a memória confirmando (quinze anos). E nunca tinha se
enganado, nunca. Então chegou perto do negro e olhou-o de cima a baixo
sem dizer nada, até o negro perguntar devagar-e-muito-gentil se queria
alguma coisa. Ele disse que não, que muito obrigado, que não fumava, mas
não conseguiu parar de olhar para o negro que continuava olhando
gentilmente para ele e agora começava a sorrir com uns-dentes-claros-

muito-bons. Um pouco desorientado, Ele bateu com dois dedos no chapéu
de feltro e foi andando pelo itinerário que devia ser o mesmo.
Quase na esquina da rua que devia ser a sua começou a ouvir
uns passos atrás dos seus, e olhou, e era o negro que vinha vindo
lentamente, as mãos nos bolsos e aquele sorriso gentil nos lábios grossos.
Ele pensou rapidamente em coisas como assaltos, assassinatos, banditismos
os mais variados, mas bastava chegar à esquina, dobrar à esquerda e mais
dois passos: estaria chegando em sua casa de muro-baixo-meio-descascadoseparado-da-madeira-escura-da-porta-pela-grama-áspera-quase-morta. Para
certificar-se, olhou para cima, para a placa da rua, uma placa velha, de
letras brancas sobre um fundo azul-marinho: e estava lá: Rua das
Hortênsias. Suspirou aliviado, um segundo, depois ficou pensando quase
com certeza que a rua era das Rosas, não das Hortênsias. Foi aí que o negro
chegou bem perto dele e parou. Ele perguntou por favor, onde ficava a Rua
das Rosas? e o negro sorriu sacana dizendo que não tinha fósforos. Sem
outra saída, Ele virou à esquerda, embora a rua não fosse a das Rosas, e
apressou o passo, e o negro também apressou o passo, e só se ouvia o som
de quatro pés batendo rápidos na rua de casas antigas, sem rosas nem
hortênsias.
Na frente da casa que devia ser a sua, Ele parou para enxugar o
suor que escorria da testa, embora fizesse frio, ainda há pouco, e lembrou
com pavor que na esquina o negro apertara qualquer coisa no bolso, uma
coisa longa, provavelmente uma faca, e tremeu, e pensou em correr, mas o
negro tinha chegado perto e não havia jeito de fugir sem mostrar que estava
com medo. Ele sorriu nervoso apontando a casa e disse que não era a sua,
que a chave não servia. O negro não disse nada. Ele ficou olhando a ponta
dos sapatos e lembrou de perguntar que bairro era aquele, e perguntou. Mas
o negro sorriu daquele jeito sacana outra vez e apertou no bolso a coisa
longa — certamente uma faca — e disse que também não sabia, nem que
cidade, quanto mais o bairro, nem que país, e riu, e foi chegando muito
perto. Ele olhou em volta, tentando reconhecer a rua de casas velhas, como
quinze anos antes, quando olhara pela primeira vez, a memória confirmando
todos os dias: as casas velhas, os paralelepípedos meio desfalcados, uma

árvore na esquina, não lembrava bem se um salgueiro, um plátano ou uma
casuarina, algumas hortênsias, ou rosas, ou petúnias. Mas isso não
importava mais: não havia salgueiros nem plátanos nem casuarinas em
nenhuma das quatro esquinas, e as casas eram novas, e os paralelepípedos
corretos, sem falhas nem buracos, e nem hortênsias nem rosas nem
petúnias. Mesmo assim resolveu abrir o portão e entrar, quase obrigado,
porque o negro estava muito perto, com a coisa longa prestes a sair do bolso
para entrar no seu peito, como nos jornais. E entrando rapidamente pelo
jardim bem cuidado, Ele foi dizendo sem olhar para trás que desculpasse,
que não tinha dinheiro, que era fim de mês, que dentro de uma semana
quem sabe, no máximo duas. O negro sorria muito próximo repetindo que
não tinha importância não, não tinha, prazer era prazer, e Ele já estava
quase encurralado contra a porta, uma chave inútil nas mãos. Colocou-a
novamente na fechadura e foi virando várias vezes, sem resultado, o rosto
contra a madeira clara da porta e a pressão aguda da certamente uma faca
do negro contra as suas nádegas.
Foi então que Ele decidiu perder mesmo a calma, a barriga doía
muito e o frio estava apertando, e bateu disposto a gritar se fosse preciso. O
negro recuou um pouco, mas Ele sorriu tranquilizador, não podia mostrar
medo, e o negro voltou a aproximar-se enquanto Ele batia batia batia. Até
que uma luz acendeu dentro de casa e Ele ouviu o barulho de uma chave
útil dando voltas na fechadura para abrir a porta que mostrou uma cabeça
despenteada de mulher loura. Ele pensou em explicar que não sabia como: a
casa não era sua, nem a parada do ônibus, nem a rua, hortênsias, rosas,
petúnias, salgueiros, plátanos, casuarinas, talvez nem o bairro ou a cidade
— ou o mundo, até, não era aquele. Embora Ele não se enganasse, nunca.
Mas a mulher não pedia nenhuma explicação: sorria da mesma forma do
negro e escancarava a porta sem dizer nada. Ele enxergou a escada no fundo
do corredor e começou a correr para lá. Ao fim do primeiro lance, ouviu os
passos do negro e da mulher correndo atrás dele. A escada escura não
terminava nunca, a mão ia tocando a poeira pelo corrimão, a barriga doía e
seus ouvidos ouviam seis pés, inclusive os dele, batendo contra os degraus,
cada vez mais rapidamente. A escada escura: a escada escura não terminava

nunca. Ele sentia mãos estendidas atrás dele, quase a tocá-lo, como num
complô, pensou em voltar-se e sorrir para tranquilizá-los, mas estava escuro,
de nada adiantaria, o chapéu caiu numa curva, a escada era cheia de
curvas, e Ele ouviu o som fofo do feltro pisado por quatro pés, um após o
outro, e alguns palavrões, mas depois viu uma pequena luz no fim de um
longo corredor. E foi correndo cada vez mais velozmente em direção à luz,
até chegar bem perto e ver que era uma vidraça e, feito um automóvel
desgovernado, não pôde deter os passos e então sentiu a carne varando os
vidros, a barriga solta, o frio um pouco mais intenso, depois, um segundo
antes de cair sobre a grama ressecada e áspera do jardim, olhou bem para
uma porta de madeira escura, e um muro baixo, meio descascado, e as
casas velhas em torno, e os paralelepípedos no meio da rua, com algumas
hortênsias, e uma árvore qualquer na esquina, não sabia bem se salgueiro,
plátano ou casuarina, mas não tinha importância, a chave servia, Eu,
pensou antes da dor da faca entrando em sua nuca despenteada: Eu sempre
disse que nunca me enganei.

ZOOLÓGICO BLUES

Para Juarez Fonseca
Eu sou o menino que abriu a porta das feras no dia em que todas as
famílias visitam o zôo.
Gilberto Gil, "Zooilógico”
Honti nóisfumoz no sológico. Foi um bunito paçeio. Eu goztei
muntu du sológico. Nóis demo aminduim pru elephanti. Mais du qui eu maiz
goztei foi da sebra qui é alistadinha qui nem u pijama du meu vô Noé.
Apenas não sabiam exatamente por que tinham ido parar no
jardim zoológico. Pois se tinham existido os campos, um pouco antes, a
encosta cheia de vacas olhando para eles com grandes olhos castanhos, o
lago lá embaixo, a superfície do lago com suas manchas móveis, azuis e
verdes, os quero-queros que não os deixavam aproximar-se demasiado, com

voos rasantes sobre suas cabeças nuas. Como em Os pássaros, alguém
lembrou sem muito propósito, porque os quero-queros de maneira alguma
pareciam ameaçadores. Nada ameaçava ninguém naquela encosta, um deles
disse que gostaria de ficar para sempre ali, entre o cheiro de terra, bosta de
vaca, capim, esmagando ervinhas com o corpo, o verde novinho de
outubro rebentando em brotos macios. Sim, sim, sim — a encosta, o campo,
o lago, os cheiros, um pouco antes. Poderiam ter permanecido lá o tempo
que quisessem, mas agora estavam numa fila de carros e precisavam pagar e
pagaram e o cobrador não tinha perguntado se eram estudantes e estudante
tinha desconto mas agora o cobrador já tinha preenchido um talão e alguém
quis reclamar mas outro disse que não, coitado do moço, devia preencher
mais de mil talões por dia e tudo continuava bem embora estivessem
chegando de campos inteiramente gratuitos, sem talões, sem cobrador,
coitado, com aquela calça Lee tão esfarrapadinha, sem filas de carros, sem.
O automóvel movia-se lento, os seis pesando dentro. O
automóvel movia-se entre dezenas de outros automóveis. O automóvel
movia-se quase imóvel. Tanto que eles eram obrigados a ver, a não ser que
fechassem os olhos. Mas fazia calor, fechar os olhos trazia uma cegueira
úmida, cheia de felpas. Eram forçados a abri-los para ver. E o que viam.
Alguém tentou brincar dizendo que o estampado da zebra era
extremamente artístico, vejam só, uma precursora da op-art, e todos riram,
os olhos parados da zebra, meio nervosamente, o camelo era um momento
pouco inspirado de Deus, havia uma amiga deles parecida com o camelo, os
cascos rachados, e depois as corças, não sabiam bem se corças ou cervos ou
veados ou mesmo gazelas, mas corças era tão bonito que repetiam
encantados, as corças! as corças!, e um lhama, você já foi ao Peru?, e
búfalos, e mais carros, a poeira da estrada, as pessoas oferecendo CocaCola, amendoim, pipoca para os javalis, o elefante introduzia a tromba no
tanque de água vazio e jogava terra seca sobre a casca grossa, o elefante não
tinha presas, o elefante quase cego e surdo, como todos os elefantes, mas
aquele especialmente cego, especialmente surdo, sem um cemitério onde
pudesse morrer discreto, recolhido, obrigado a morrer sordidamente na

presença das mocinhas de pantalonas e colantes e jóias de plástico que riam
jogando coisas secas para o elefante sedento.
Rodaram estonteados por alguns minutos, depois a moça
conseguiu estacionar o carro e desceram rápidos, como se não suportassem
ficar juntos por mais um segundo sequer, então procuraram procuraram.
Cimento, arame farpado: uma cerca alta cortou seus passos. Voltaram-se
para o outro lado, mas as pessoas, as pessoas em mesas de madeira
cortando nacos de carne sangrenta com facas afiadas, podiam sentir a carne
fibrosa espirrando sangue quando os dentes se fechavam em torno dela, o
cheiro de carne queimada que o vento espalhava entre os pinheiros, o vôo
rasante

dos

quero-queros,

latas

vazias,

pontas

de

cigarro,

papéis

engordurados, crianças nuas, senhoras gordas balançando-se em redes,
adolescentes mastigando olhos castanhos de vaca torrados na brasa,
homens sem camisa, os músculos do peito movendo-se atrás dos pêlos no
gesto de cortar galhos para suas fogueiras, garrafas de cerveja, sacolas de
plástico & arrotos sobre a grama.
Deram volta, os seis, à esquerda havia um campo quase como
aquele de antes, onde não tinham ousado ficar porque era liberdade demais?
e não suportariam? mais um campo de vacas e quero-queros? E outra cerca.
Uma placa proibindo a entrada. Desorganizaram-se e de repente um não
sabia mais onde estava o outro, levaram alguns segundos para localizar-se
outra vez, os olhos de cada um lendo no rosto do outro o que ainda não
tinham decifrado no próprio olho, contaram-se: cinco. O rapaz com a
pedrinha da Mauritânia no pescoço tinha desaparecido (era uma pedrinha
estampada, diziam que na Mauritânia havia rochas e rochas inteiras assim,
estampadas, coloridas — mas eles nunca tinham estado lá, da Mauritânia,
além de lendas, só conheciam a pedrinha que o rapaz desaparecido trazia).
Um outro enveredou às cegas por um caminho de gravatás e lá no fundo
descobriu, com alívio, no fundo do caminho estava o desaparecido, de
pernas cruzadas, como se meditasse. Aproximou-se devagar, controlando o
estalo dos gravetos sob a sola dos tênis, pensou em cobrir-lhe os olhos com
as mãos em concha, como quando eram crianças, nunca tinham sido
crianças juntos, mas não tinha importância, aproximou-se devagar e viu o

movimento dos ombros do outro, que se ergueu brusco, chorando, as faces
congestionadas. No mesmo momento abraçaram-se e o rapaz que não estava
perdido, sem que fosse nem um pouco necessário, atropelou perguntas como
o-que-foi-que-calma-te-aconteceu-respira-fundo-calma-por-que-você-calmaestá-chorando-assim-calma-está-calma-tudo-calma-bem.

Depois

desabraçaram-se, afastaram-se, a pedrinha da Mauritânia, ele viu, e um
pouco acima a boca do rapaz que chorava perguntou:
— O que fizeram de nós?
Tentou apontar as cercas, talvez as jaulas, o lixo cobrindo a
grama. Mas não conseguiu. Apenas soluçava e repetia:
— Eu tenho ódio. Eu tenho muito ódio.
E rapidamente os outros quatro estavam também ali com eles. O
rapaz sentou-se chorando num tronco coberto de musgo, as unhas
rasgavam o musgo verde-escuro enterrando-se na madeira, os dentes
cerrados, os pés afundados entre os espinhos dos gravatás. Existiam cercas,
souberam de repente, ou não de repente, mais uma vez, e quietamente
souberam como nunca tinham sabido antes, os seis: existiam cercas,
concreto, arame farpado, existiam cercas segregando animais e verde.
— As cercas — ele disse. —Já não somos humanos. Que

não

suportaria ver de novo, mas era preciso que se movessem, como se o lugar
tivesse ficado impregnado do ódio que o rapaz descarregara e se fechasse,
cheio de arestas, sobre suas cabeças confusamente lúcidas. Aos tropeções
rastejaram até um pequeno gramado onde permaneceram cegos, surdos,
mudos, de mãos vazias, sem coragem de olhar-se nos olhos, as pessoas em
volta hesitando entre jogar-lhes pipocas ou procurar animais mais
interessantes. Caminharam lentos, as cabeças baixas, uma escassa manada,
por uma escada de madeira até o bosque de eucaliptos e foram entrando
sem olhar para trás. No meio da clareira as folhas secas estalaram sob seus
pés. Sem saber, tiveram certeza e deixaram que os troncos das árvores e o
chão aos poucos sustentassem o cansaço das costas de cada um.
Passou-se algum tempo — como se o que acontecesse aqui,
agora, fosse uma história qualquer contada por qualquer um deles e não o
que acontecia ali, então. Algum tempo de mãos cruzadas na nuca e olhos

postos na copa dos eucaliptos, passou-se. Depois apareceu uma borboleta
negra, laranja e azul esvoaçando sem rumo e alguém disse que elas viviam
apenas vinte e quatro horas, que não precisavam trabalhar nem montar um
lar, o lar eram as flores onde iam pousando descuidadas, depositando seus
ovos, e os filhos que se virassem sozinhos. Mas antes alguém lembrou, ou
ninguém, talvez todos tenham pensado sem dizer, antes foram crisálida,
larva lenta, feia, cascuda, escura, fechada sobre si mesma, elaborando em
silêncio e desbeleza as asas de mais tarde. Suspiraram e riram e fizeram
coisas como observar uma fileira de formigas tirando pacientes mínimos
montículos do interior da terra para depositá-los longe, de maneira a não
atrapalhá-las em suas entradas e saídas, e um outro disse que o estalo na
ponta do chicote era a barreira do som sendo quebrada, e todos riram outra
vez, o verde vibrante de uma mosca varejeira, jóia viva parada no ar.
Então estavam outra vez dentro do automóvel e vinham voltando
por entre as fábricas. O ar cheirava mal, a fuligem das chaminés depositavase nas dobras da roupa, um dia, disseram, um dia talvez consigam
acarpetar toda a terra de asfalto. Mas restarão os mares, um outro quis
reclamar, veemente, mas lembrou-se de que os mares seriam grandes
extensões de lodo e lixo. E no meio da estrada um rapaz espancava um
cavalo, o chicote inúmeras vezes quebrando a barreira do som sobre as
ancas do animal. Filho da puta, gritaram com as sobras do ódio, vai
chicotear tua mãe, mas o rapaz botou a mão no pau escancarando as pernas
e os dentes afiados, carnívoros, depois as pontes, o sangue dos caminhões e
o muro separando a cidade do rio como a parede de um túnel fechando-se
sobre eles nos últimos andares dos edifícios — como se escorregassem pela
garganta de um enorme animal metálico, como se caíssem sem fundo nem
volta, sugados por um estômago que os digeriria faminto, massa visguenta,
em direção às inúmeras voltas de um intestino de concreto para defecá-los
numa vala podre.
A sinaleira mandou que seguissem em frente. Eles seguiram.
Alguém acendeu um cigarro. Outro rebuscou um biscoito no fundo do
pacote. A moça ligou o rádio. A moça esperava um bebé. O rádio tocou um
blues. Os blues costumam ser lentos, doloridos. Aquele também. Eles

acompanharam o lento e o dolorido com os dedos tamborilando nos vidros
sujos.

PARTE II
E tudo é proibido. Então, falamos.
Carlos Drummond de Andrade, "Certas palavras”

MERGULHO II
Na primeira noite, ele sonhou que o navio começara a afundar.
As pessoas corriam desorientadas de um lado para outro no tombadilho,
sem lhe dar atenção. Finalmente conseguiu segurar o braço de um
marinheiro e disse que não sabia nadar. O marinheiro olhou bem para ele
antes de responder, sacudindo os ombros: "Ou você aprende ou morre".
Acordou quando a água chegava a seus tornozelos.
Na

segunda

noite,

ele

sonhou

que

o

navio

continuava

afundando. As pessoas corriam de outro para um lado, e depois o braço, e
depois o olhar, o marinheiro repetindo que ou ele aprendia a nadar ou
morria. Quando a água alcançava quase a sua cintura, ele pensou que talvez
pudesse aprender a nadar. Mas acordou antes de descobrir.
Na terceira noite, o navio afundou.

CAÇADA
Viu primeiro a medalha, corrente dourada confundida entre os
pêlos do peito, camisa laranja janela desvendando a selva onde se perderia,
viu depois, antes de descer os olhos pela linha vertical dos pequenos botões

brilhantes, ultrapassar o cinturão de couro para deter-se no volume realçado
pela calça branca muito justa esticada contra coxas que imaginou espessas
como o peito (denso matagal úmido) para onde novamente subia os olhos
(rijos mamilos atrás do pano), o móvel pomo-de-adão, o azulado da barba e
miúdos olhos vivos (verdes?) sob grossas sobrancelhas negras unidas sobre
um brusco nariz, e então um brilho de dentes, riso/convite, por trás dos
beiços vermelhos. Três passos, mediu, entupido de álcool, fumo, decibéis e
corpos, tem fogo, pode me dizer as horas, qualquer coisa assim, mas o
mulatinho cortou o impulso, saiote pregueado, camiseta do flamengo, a bola
de futebol numa das mãos, a outra na cintura, deslocando cheiros, gim,
suor, esmegma, lux, patchuli, inesperada barreira entre o alvo e a mira. No
centro da pista, sobre o praticável azulado pela luz do spot, a voz dublada da
cantora como se saísse da própria e delicada garganta da bichinha, gogó
saliente mal disfarçado pela fita de veludo, procurou novamente o brilho de
dentes, seca cintilação da alça do pivô no canino esquerdo, cabeças
despenteadas, bundas aperfeiçoadas pelas calças justas quase sempre
brancas, aparecer na luz negra, né, meu bem, agudos cotovelos contra seu
ventre faminto repleto de uísque e cerveja e gases: sob o spot, o travesti: nósgostamos-de-você: todo mundo agora: nós-gostamos-de-você: olhar fundo
nos olhos de qualquer macho, brejeira a boca no abrir/fechar mastigando
promessas insondáveis, insinuar de delícias, fechadura revelando nudez:
nós-gostamos-de-você. Uma tontura crescendo como ou junto com qualquer
coisa como um nojo, quase tombar, não houvesse o anteparo de corpos, bebi
demais, um arroto, lábios venenosos junto a seu ouvido, queridinha, não vai
entrar numa de fazer porquinho aqui em cima da boneca vai, banheiro ao
fundo, primeira à direita, como de costume. A pista novamente cheia,
esbarrou sem querer na bichinha esfogueteada, colhendo glórias frenesi de
aplausos, você esteve ótima, meu bem, maior barato, batida sincrônica de
percussão guitarras yeah yeah e de repente seu nariz quase dentro do
espesso matagal (aspirar o cheiro, senti-lo enrijecer o meio das pernas
oscilantes) e outra vez, rítus, convite, contração nervosa, alça metálica: oi,
quanta animação: pessoal fica endiabrado no sábado: como? endiabrado,
sábado, ah: escuta, no banheiro e já volto: OK espero aqui.

Inundado de mijo, a loura travestida masturbando o negro alto
de âncora dourada no blazer, presságio de viagem, recompôs meticuloso
enquanto a náusea rolava garganta abaixo para cair fundo no estômago,
âncora dourada, a bainha das calças mergulhada no mijo cobrindo o sujo
dos mosaicos, olhou desamparado o cano subindo da privada à caixa, os
dedos das mãos de unhas esmaltadas e um anel desses de diploma
aumentando o descascado da parede verde gosma, verde visgo, a palma
úmida da mão enterrada na gosma verde viva da parede. E novamente a
secura, esfarelou a tinta e como um tropel contraiu a garganta para depois
expandi-la num jato espesso de pequenos amargos fragmentos cavalos
derramados dos lábios, e outra vez, partículas entre os dentes, e outra mais,
espuma, lâmina, âncora dourada, e outra ainda. Soluçou seco, o lenço
chupando o molhado frio da testa, e novamente a âncora dourada do blazer,
dedos hábeis, passou mal, meu bem, delimitada fronteira com o turbilhão,
mergulhou nas vagas em braçadas hesitantes até a coluna onde antes de
localizar a cintilância da (calça e arribar exausto náufrago julgou ver duas
sombras se afastando em cochichos disfarçados e como uma suspeita, mas o
cheiro de mata, lavanda e suor, trópico ardido, cebola crua, o fio dourado
são Jorge ou são Cristóvão é o do menino nas costas? enredar-se em cipós, a
língua atenta à possibilidade de visitar regiões imponderáveis, afundar em
poças lamacentas até quase afogar-se em gozo de unhas farpadas, a
espessura cálida palpitante brasa sob o céu estrelado da boca, arfou agora
já: vamos sair?
Ultrapassaram os táxis estacionados, a malícia contida dos
motoristas e uma quase madrugada querendo brotar por trás da cartolina
dos edifícios, as duas filas de coqueiros onde lixou as palmas das mãos, e
depois a rua verde-vermelho e depois o parque e depois a grama molhada
verde sobrenatural do mercúrio (umidade através das solas dos sapatos),
acender dois cigarros, estender a mão jogando fora o fósforo para colher
devagar o rijo fruto, aqui não, nego, muito claro (a voz mais rouca), esgar no
canto da boca fumaça alça metálica, conheço um lugarzinho especial,
recanto chinês. Avançaram pelo escuro cada vez mais denso até o pequeno
templo, missa, ritual, liturgia secreta, ariscas silhuetas entre as folhagens,

irmãos de maldição tão solitários que mesmo nos iguais há sempre um
inimigo, contraponto de grilos, gemidos e suspiros leves como folhas pisadas
numa dança, dentro não, muita bandeira, aqui no canto. Ajoelhar-se entre
as pernas abertas, o ruído do fecho, narinas escancaradas para o cheiro acre
das virilhas, mijo seco, talco, sebo, esperma dormido, salivas alheias, tremor
dos dedos trazendo à tona finalmente o fruto, palma da mão feito bandeja
expondo o banquete à sede que a língua ávida procura saciar como um cão
inábil e dedos que devassam vorazes saliências reentrâncias bruscos
músculos cabelos até os mamilos onde se detêm, carícia e ódio, e de repente
as silhuetas destacadas da massa de folhagens e de repente o cerco e de
repente o golpe, suspeita confirmada. Mas antes de a pedra fechada na mão
baixar com força contra seu queixo espatifando os dentes e o rosto afundar
as folhas apodrecidas sobre a poça de lama da chuva da tarde, âncora
dourada, teve tempo de ver, presságio de viagem, e antes de o sangue gotejar
sobre a blusa branca, um pouco antes ainda de os estilhaços de imagens e
vozes e faces cruzarem seu cérebro em todas as direções, cometa espatifado,
chuva sangrenta de estrelas, teve tempo de pensar, ridiculamente, e sabia
que era assim, que só queria, como uma dor ainda mais aguda, e tanto que
chegou a gemer, pelo que estava pensando, não pelo punho fechado muitas
vezes contra a barriga, só queria, desesperadamente, um pouco de. Ou:
qualquer coisa assim.

ACONTECEU NA PRAÇA XV
Como uma personagem de Tânia Faillace: os restos da escassa
dignidade do dia apodreciam entre o cheiro de pastéis, os encontrões e os
ônibus da praça XV. Não era uma personagem de ninguém, embora às vezes,
mais por comodismo ou para não sentir-se desamparado como obra de autor
anônimo, quisesse achar que sim. Mas à tardinha as dores doíam e o suor
cheirava mal embaixo dos braços. À tardinha não tinha a quem recorrer e
precisava controlar a vontade de dizer para qualquer alguém, olha, venci
mais um. Quando a irritação não era muita, conseguia olhar para os lados

pensando que dentro das corridas, dos gritos e dos cheiros havia como olhos
que não precisavam se olhar para que uma silenciosa voz coletiva repetisse,
olha, venci mais um; e, quando além da não-irritação havia também um
pouco de bom humor, conseguia até mesmo sorrir e falar qualquer coisa
sobre o tempo com alguém da fila. Mas havia os dias molhados, quando as
pessoas com capas e guarda-chuvas andavam por baixo das marquises
espetando os olhos ou deixando ao desabrigo os sem capa nem guardachuva, como ele; mas havia aquelas pessoas que nos ônibus superlotados
não sentavam imediatamente no lugar deixado vago, até que duas ou três
paradas depois, tão discretamente quanto podia, ignorando grávidas,
velhinhos e aleijados, ele se atrevesse a conquistar o banco (lavava muitas
vezes as mãos depois de chegar em casa, canos viscosos — estafilococos,
miasmas, meningites), embora soubesse que tudo ou nada disso tinha
importância; mas havia as latas transbordantes de lixo e os cães sarnentos e
os

pivetes

pedindo

um-cruzeirinho-pra-minha-mãe-entrevada,

mãos

crispadas nas bolsas. O dia se reduzindo à sua exiguidade de ônibus
tomados e máquinas batendo telefones cafezinhos pequenas paranóias
visitas demoradas ao banheiro para que o tempo passasse mais depressa e o
deixasse livre para. Para subir rápido a rua da Praia, atravessar a Borges,
descer a galeria Chaves e plantar-se ali, entre o cheiro dos pastéis, gasolina,
e o ardido-suor-dos-trabalhadores-do-Brasil, tentava inutilmente dar uma
outra orientação ao cansaço despolitizado e à dor seca nas costas, alguém
compreenderia? E para que tudo não doesse demais quando não era capaz
de, apenas esperando, evitar o insuportável, fazia a si próprio perguntas
como: se a vida é um circo, serei eu o palhaço? Às vezes também o domador
que coloca a cabeça dentro da boca escancarada do leão, às vezes o
equilibrista do arame suspenso no abismo, a bailarina sobre o pônei, e
também o engolidor de espadas, e mais a mulher serrada ao meio — e ainda,
o quê? Inesperadamente, ela chegou por trás e afundou os dedos no seu
cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia antigamente. Ele voltou-se e
afundou os dedos no seu cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia
antigamente. Depois os dois se abraçaram e se deram beijos nas duas faces
e como duas pessoas que não se vêem há muito tempo atropelaram

perguntas como: por onde é que tu anda, criatura, ou exclamações como:
mas tu não mudou nada, ou reticências tão demoradas que as filas
chegavam a deter-se um pouco, as pessoas reclamando e uma hesitação
entre mergulhar nas gentes entre um beijo e um me telefona qualquer dia e
ficar ali e convidar para qualquer coisa, mas um medo que doesse remexer
naquilo, e tão mais fácil simplesmente escapar que chegou a dar dois
passos. Ou três. Mas de repente estavam sentados no Chalé com dois
chopes um em frente ao outro, e ela dizia que as nuvens pareciam o saiote
de uma bailarina de Degas e tinha um céu laranja atrás dos edifícios e uma
estrela muito brilhante que ela apontou dizendo que era Vênus e riu quando
ele mexeu com ela e disse que podia nascer uma verruga na ponta de seu
dedo, e teriam ficado nesse clima por mais tempo se de repente ela não
perguntasse se ele não se lembrava de um determinado bar e ele disse que
sim e ela risse continuando, sabe que a garçonete nos conhecia tanto que
outro dia me perguntou ué, tu não ia casar com aquele moço, e ela dissera
que não, que eram apenas amigos. Então ele pediu outro chope e com um ar
dramático disse que só se casaria com ela se ela tivesse um bom dote, duas
vacas leiteiras, por exemplo, mas ela respondeu rindo que vacas leiteiras não
tinha não, mas se servia uma coleção completa de Gênios da Pintura, e ele
perguntou se tinha Bosch e Klimt, e ela disse claro, dois fascículos inteiros,
e ele disse ah, vou considerar a sua proposta, e ela disse mas não pense que
vou me jogar nessa empreitada (ele achou engraçado, mas foi assim mesmo
que ela disse, acentuando tanto a palavra que ele percebeu que o jeito dela
falar não tinha mudado nada, sempre ironizando um pouco o próprio
vocabulário e carregando de intenções o que a ela mesma parecia meio
ridículo), assim no mais, ela continuou, só caso contigo se tu também tiver
um dote ponderável. Ele acendeu um cigarro e ela outro e ele viu que ela
havia mudado para Continental com filtro e que antigamente era Minister,
Minister, gola role preta, olheiras e festivais de filmes nouvelle vague no Rex
ou no Ópera, e ela odiava Godard, só gostava do trecho onde Pierrot le fou
sentava numa pedra e Ana Karina vinha caminhando pela praia gritando
que se há de fazer, não há nada a fazer, rien à faire e assim por diante, até
chegar em primeiro plano, e então ele lembrou e disse que tinha as obras

completas de Sartre, Simone e Camus, e ela fez hmmmmmm, é uma boa
oferta, e se ela lembrava que tinha sido posta para fora da aula de
introdução à metafísica depois de dizer que estava mergulhada na fissura
ôntica, o nome científico da fossa, e ela lembrava sim. E logo em seguida ele
quis falar duma passeata em que tinha apanhado dentro da catedral, e já
fazia tanto tempo, todos gritando o-povo-organizado-derruba-a-ditaduramais-pão-menos-canhão, braços dados, mas não chegou a dizer nada
porque ela estava contando que fizera vinte e oito anos semana passada e
que tinha ficado completamente louca o dia inteiro, ainda por cima um
domingo, e que sentira vontade de escrever um conto que começasse assim,
aos vinte e oito anos ela enlouqueceu completamente e de súbito abriu a
janela do quarto e pôs-se a dançar nua sobre o telhado gritando muito alto
que precisava de espaço, e pediu também um segundo chope enquanto ele
achava que era-um-bom-começo-se-ela-soubesse-desenvolver-bem-a-trama,
mas ela apagou o cigarro e resmungou que trama, cara, eu não sei
desenvolver bosta nenhuma, tenho preguiça de imaginar o que vem depois,
uma clínica, por exemplo, e se ele achava possível que um conto fosse só
aquilo, uma frase, e ele quis dizer ué, por que não, Mário de Andrade, por
exemplo, mas começou a soprar um vento frio e ela falou que tinha também
um casaco de peles imensurável comprado na Suécia e um vidrinho de
patchuli pela metade, ele disse ah, então era esse o cheiro, e ela explicou que
era um pouco audacioso usar porque quando boto um pouquinho os
magrinhos todos na rua vêm perguntar como é que é, tá na mão, magra, tá
nas ideia, bicho, eu digo, e riram um pouco até ele dizer que tinha
também um pôster de Marilyn Monroe tão amarelado mas tão bonito que
um amigo o fizera jurar que deixaria para ele no testamento, então não podia
dispor completamente, e sem saber por que lembrou duma charge e falou,
mas não se usa mais dizer assim, é antediluviano, diz cartum, nego, senão
tu passa por desatualizado, e ele riu e continuou, um cartum, então, onde
tinha um palhaço ajoelhado no confessionário aos prantos enquanto o padre
atrás da parede de madeira furadinha morria de rir. Foi então que ela
perguntou se ele ainda continuava com a análise e ele fez que sim com a
cabeça, quase dois anos, mas falando em palhaço lembrou a história do

circo e quis saber o que ela achava, ela disse que se sentia mais como um
peludo, e ele achou engraçadíssimo porque fazia uns dez anos que não
escutava aquela palavra, chegou a ouvir bem nítido na memória um coro de
vozes gritando tá-na-hora-peludo, lonas furadas, daqueles que montam e
desmontam o barracão e carregam as garrafas de madeira dos malabaristas
e as jaulas das feras e apanham no ar a sombrinha que a bailarina do pônei
joga longe antes de equilibrar-se num pé só, e ele pediu outro chope e foi ao
banheiro mijar e quando voltou ela estava com um gato no colo sentada
numa mesa de dentro, porque lá fora tinha esfriado muito e começava a
chover, e ele pensou que se fosse cinema agora poderia haver um flash-back
que mostrasse os dois na chuva recitando Clarice Lispector, para te morder
e para soprar a fim de que eu não te doa demais, meu amor, já que tenho
que te doer, meu Deus, tu decorou até hoje, e o teu cabelo tá caindo, ela
falou quando ele se abaixou para apanhar o maço de cigarros e acendeu um,
já tem como uma tonsura, e ele suspirou sem dizer nada até ela emendar
que ficava até legal, dava um ar meio místico, mas ele cortou talvez um
pouco bruscamente dizendo pode ser, mas atualmente ando mais pra Freud
do que pra Buda ou pra são Francisco de Assis, pois é, nada de sair por aí
dando a roupa aos pobres, mas eu tenho também um Atlas celeste e ela
acrescentou que no verão sabia reconhecer Orion e Escorpião, e que
Escorpião levantava quando Orion já estava deitando na linha do horizonte,
e que, segundo o mito, Escorpião estava sempre querendo picar o calcanhar
do guerreiro, e ele contou que uma vez havia feito um círculo de fogo em
torno dum escorpião, mas ele não tinha se suicidado, o sacana, ficou
esperando até o fogo apagar e ele achatá-lo com o pé, e que tinha se passado
muito tempo, mas por que falar de escorpiões agora, os dois acenderam
cigarros, e ela falou que era inverossímil pensar que a distância, quer dizer,
o tempo que a separava dos dezoito anos era exatamente o mesmo que a
separava dos trinta e oito, e tenho também uma luneta, só que quebrada, ele
cortou novamente, ah eu estava me esquecendo do disco da Silvinha Telles
que também tenho, ela sorriu, como é mesmo o nome? aquele assim todos
acham que eu falo demais, e que ando bebendo demais, cantarolou, a voz
grave, e outro flash-back, uma madrugada qualquer, cuba-libre e Maysa,

que eu não largo o cigarro, tá todo riscado, então não interessa, ele afetou
um ar de desprezo, logo a melhor faixa, e ela falou tu viu que horror fizeram
na pracinha da ponta do Gasômetro, e mais um flash-back, os dois sem
dinheiro para assistir ao Arqui-Samba no Cine Cacique e Nara Leão dizendo
é a parte que te cabe neste latifúndio, deitados na grama e o barulho do rio
limpo, naquele tempo, corta, outro dia fui lá e tinha uma coisa chocante,
uma porção de gente morando dentro duns canos, e eu me senti tão mal
olhando aquilo e de repente me pareceu que, ela olhou bem para ele, mas os
dois baixaram a cabeça quase ao mesmo tempo e, começando a despedaçar
a caixa de fósforos, ele disse que era incrível assistir como as ruas iam se
modificando e de repente uma casa que existia aqui de repente não ocupava
mais lugar no espaço, mas apenas na memória, e assim uma porção de
coisas, ela completou, e que era como ir perdendo uma memória objetiva e
não encontrar fora de si nenhum referencial mais e que. Aí ela olhou o
relógio e falou que precisava mesmo ir andando antes que a chuva apertasse
e as ruas ficassem alagadas, não sei se tomo um táxi ou uma gôndola, e ele
chegou a abrir a boca para dizer qualquer coisa e ela perguntou o que foi,
perfeitamente calma, a bolsa de couro a tiracolo e nenhuma pintura, como
sempre, a fissura ôntica? e ele disse que não era nada, só ia tomar outro
chope enquanto os ônibus esvaziavam um pouco mais. Então, por trás,
inesperadamente, ela afundou os dedos no seu cabelo, coçando-lhe a cabeça
como fazia antigamente, depois saiu depressa enquanto ele acendia outro
cigarro e continuava a despedaçar a caixa de fósforos pensando coisas como:
ou então o mágico que tira coelhos da cartola, ou ainda o motociclista do
Globo da Morte, ou quem sabe estava nos bastidores ou na platéia ao invés
de no picadeiro, como se fosse apenas um leitor e não uma personagem nem
de Tânia Faillace nem de ninguém.

GERÂNIOS
Para Ivo Bender

Não, não tem a menor importância, sacode a cabeça e ajeita os
gerânios no vaso com movimentos rápidos, longe de mim essa idéia, apenas
você sabe como Ruth é nervosa, e depois de tudo o que passou realmente
não é de admirar. Apanha algumas pétalas caídas sobre a madeira e trituraas entre os dedos sem parar de falar, espera qualquer coisa como um sumo
grosso entre as unhas, esperma quente de homem: as pétalas partem-se
secas em poeira, gotejam lentamente sobre o assoalho encerado na manhã
anterior. Manhã ainda, os cristais retinem sob os raios de sol, mas você
sabe, a ideia foi dela, Ruth casar-se com esse armênio gerânio Ascânio é
nome de motorista de caminhão, se eu usasse longas saias varreria o chão
com a espessa barra bordada, tão original sempre, Ruth, disse-lhe uma vez
que parecia uma égua no cio, talvez estivesse enganada, talvez tenha estado
sempre enganada, mas aquela pele morena cheirando a sal, os olhos meio
verdes de tanta luz, e o cheiro, não sei se você chegou alguma vez a reparar
no cheiro dela. Era verdadeiramente obsceno, Roberto dizia sempre, tão
sensível, Roberto, às vezes chegava a refugiar-se no banheiro quando Ruth
passava feito um bazar oriental, e vomitava, chegava a vomitar, não que
tivesse nojo; não sei se você alguma vez chegou a reparar nisso, também não
era nojo, Roberto tinha uma incapacidade total para adaptar-se a coisas
assim animais, como Ruth, portanto não me surpreendeu o rompimento, a
fuga com Ariel, era realmente inevitável, é verdade que sofri um pouco,
sobretudo depois que a surpreendi com o armênio no sofá da sala, e isso
conto apenas para você. Fico tão cansada às vezes, e digo para mim mesma
que está errado, que não é assim, que não é este o tempo, que não é este o
lugar, que não é esta a vida. E fumo, então, fico horas fumando sem pensar
absolutamente nada: disseram-me uma vez que os discos voadores
costumam aparecer ao crepúsculo, mas nunca consegui ver um, me
pergunto se eles só se mostram para quem de certa forma está preparado, os
tais escolhidos, e confesso que fico um pouco ofendida ao supor que não seja

uma das escolhidas, você me entende? Claro, é preciso julgar a si próprio
com o máximo de rigidez, mas não sei se você concorda, as coisas por
natureza já são tão duras para mim que não me acho no direito de
endurecê-las ainda mais. Ruth havia desabotoado as calças do armênio e
estava debruçada sobre ele, não me peça detalhes, naturalmente não chego
aos extremos de delicadeza de Roberto, se você insistisse em saber eu não
vomitaria, mas me custa contar, apenas isso, me dilacera, é uma questão de
respeito próprio, você não acha? Mamãe também ficava furiosa na hora do
jantar, não dizia nada, claro, com a educação que teve mamãe jamais-jamais
desceria a ponto de fazer qualquer comentário agressivo sobre aquela
situação profundamente desagradável, mas retirava-se para seu quarto e
Roberto e eu íamos colocar lenços embebidos em água-de-colônia sobre suas
têmporas enquanto o armênio comia na mesa da sala, a camisa sempre
desabotoada, as gotas de suor pingando dos pêlos sobre o arroz, a salada, a
carne, como um sal, um sol. Pobre mamãe: sentava-se na sua poltrona
favorita e cruzava as pernas muito digna, uma vez a surpreendi esfregando
as pernas até deitar a cabeça no espaldar da poltrona, os olhos fechados,
suspirando. Ficara muito solitária depois da morte de papai, Roberto e eu
compreendíamos perfeitamente essas coisas, embora não falássemos sobre
elas, e nada fazíamos, apenas Ruth ironizava, não ironizava propriamente,
você a conhece bem, mas fazia aquelas caras, aquelas bocas, dizia aquelas
frasezinhas, depois saía a correr de conversível com o armênio. Afasta os
cabelos da testa ampla com ambas as mãos e fixa os olhos na porta, vazios,
medrosos, uma princesa no deserto, exilada de sua tribo, depois traça riscos
nervosos nos braços da poltrona, descabelada, uma mulher das cavernas:
escuta ávida o rumor da máquina decepando a grama além das janelas. Foi
Roberto, coitado, quem precisou tomar conta de todos os negócios depois da
morte de papai. Ruth? Não. Antes do armênio houve o grego Dmitri,
entregador de gelo, antes do grego um colega de escola, Helmut, filho de
alemães, eu também não entendo bem, sempre essa mania de estrangeiros,
deve ser uma forma de escapismo, Roberto ficava ofendido com isso e a
chamava de judia, chamava muitas vezes de judia, até que a palavra
perdesse o sentido e nem mais ele se sentisse ofendendo-a nem mais ela se

sentisse ofendida, mesmo porque ela não era judia, nenhum de nós, você
sabe, mamãe sempre teve uma preocupação incrível com isso, chegou a
pagar um advogado para rever toda a nossa árvore genealógica. Não dou
importância a essas coisas, mas havia barões, uma dama de companhia de
Isabel, a Redentora, Ruth dizia também que uma escrava nagô, qualquer
coisa assim, ela era meio negra, meio puta, com aquele cheiro, aquela mania
de se esfregar em todos os homens, tão deprimente, até em Ariel, coitadinho,
tão indefeso com aquele olho desbotado, o melhor amigo de Roberto, foi ele
quem teceu aquele xale azul-marinho que mamãe gostava tanto, um
talento, um doce, Ariel, o armênio, um dia, tenho até vergonha de contar,
você me perdoe, coisas assim tão íntimas, mas você é praticamente da
família, não tem importância, acho, meu Deus. Mostra, o gesto largo, e entre
dois suspiros, a mão no seio, alguma coisa se passou comigo desde aquela
vez, não fui mais capaz de acreditar nos homens, uma vez provei da boca de
Ruth, você talvez não creia, mas tinha mesmo gosto de sal, passei devagar a
língua no meio de seus beiços, ela acordou e ficou me olhando, só depois de
muito tempo é que fui perceber que ela estava ali acordada, me olhando, e
eu não senti nada, veja a complexidade da alma humana, como dizia
Roberto, nesse tempo eu andava assim observando as minhas sensações,
Roberto tinha me aconselhado, então eu não sentia nada, podia fazer as
coisas mais audaciosas sem sentir nada, bastava estar atenta como estes
gerânios, você acha que um gerânio sente alguma coisa? quero dizer, um
gerânio está sempre tão ocupado em ser um gerânio e deve ter tanta certeza
de ser um gerânio que não lhe sobra tempo para nenhuma outra dúvida, era
horrível, eu sentia o cheiro do armênio o dia todo, pela casa inteira, um
cheiro grosso de macho, um cheiro quase de animal, na minha pele, no meu
quarto, nos meus lençóis, nos meus cabelos, na minha alma, na boca de
Ruth. Roberto trazia sempre incenso junto com os cigarros, havia uns de
sândalo, outros de benjoim, almíscar, alfazema, rosamusgosadaíndia, mas
nada atenuava o cheiro do armênio na cozinha, nas panelas, no banheiro,
nas paredes, nas mãos de Ariel, nos seios de Ruth: Ruth despia-se na minha
frente e mostrava as manchas roxas dos dentes e das unhas do armênio,
mamãe encontrava os pêlos do peito do armênio boiando na sopa, aquele

olho verdeazulado, em todos os cantos, na fumaça dos cigarros: Roberto e eu
ficávamos de olhos inchados e não conseguíamos mais rir nem inventar
historinhas como antes: em todas as visões estavam Ruth e o armênio, a
nudez morena, suarenta, de Ruth, e o armênio entre os sacos de arroz e
açúcar no armazém de papai. Mas longe, muito longe de mim essa idéia de
matá-los, embora já não tivéssemos paz dentro desta casa e mesmo no
campo, para onde fugíamos nos fins de semana, Roberto e Ariel rolavam no
meio da grama enquanto eu fumava olhando para os dois e sabendo do
terrível que era Roberto procurar com náusea o corpo áspero do armênio no
corpo branco de Ariel que procurava o cheiro do armênio no cheiro de pinho
do peito de Roberto. Mamãe não resistiu muito tempo, ai, fico esperando a
volta de umas tardes sem pirâmides, sem triângulos, sem cabalas, de umas
noites sem signos nem pentagramas, de uns crepúsculos sem discos
voadores, e vou procurando pelas manhãs de cortinas ao vento apenas
coisas como cortinas ao vento e o dia caminhando ao encontro de si mesmo
no outro lado do mundo, mas já não encontro paz desde que mamãe morreu
e após o enterro Roberto e Ariel fugiram para o Oriente, deixando-me
sozinha com os dois, tenho medo do ranger de meus dentes e desta solidão
nas entranhas, não sei por que lhe digo tudo isto, por favor, fique mais um
pouco, desdobra-se agora e parece quase verdadeira embalando seus
fantasmas parada no meio da sala, não sei sequer seu nome, e pouco
importa, fico à espera de que abram a porta do quarto: no sétimo dia de
siroco a casa estará cheia de gerânios e dessas flores morenas e esguias
como beduínos, com cheiro de deserto, deixarei preparadas as facas, os
sacrários, Ariel mandou-me amuletos do Nepal, tomaremos chá, embalarei
Ruth nos meus braços e depois terei muito cuidado ao depositá-la entre os
sacos de açúcar para libertar a mão direita, estendê-la em direção ao
armênio e tocá-lo tão fundo que por um instante ele se dissolva e fique
oscilando ao vento exatamente como estes gerânios — você está vendo?

RECUERDOS DE YPACARAY
Para Lucienne Samôr

Eu tava atormentando as formigas com uma varinha embaixo da
goiabeira quando a Malu veio me dizer que o Bituca ia fugir com o circo. Eu
fingi que não acreditei. Disse que o Bituca só falava aquilo pra incomodar
ela, que ela vivia andando atrás dele que nem carrapato e ele não via um
jeito de se ver livre. E menti que o Bituca tinha me dito que se ela contasse
aquilo pra qualquer pessoa ele ficava de mal com ela pra toda a vida. O
Bituca era meu amigo, eu sabia tudo o que ele pensava e fazia. A Malu saiu
correndo meio chorando, e de repente me deu cansaço de estar ali, a tarde
toda, atormentando aquelas formigas tontas com a varinha. Eu tinha que
falar com o Bituca.
A tarde tava muito quente, eu acho que era janeiro, e eu fui
caminhando pela sombra até a casa dele. Só que quase não tinha sombra,
era pouco depois do meio-dia e o chão tava tão quente que eu precisava
caminhar me equilibrando no garrão. Quando cheguei na casa do Bituca a
mãe dele me disse que ele não tava. Eu perguntei se ela não sabia onde ele
andava e ela disse que não, mas se eu encontrasse com ele era para dizer
pra ele ir já para casa tomar banho e que se a calça nova tivesse esbragalada
ele ia levar uma tunda de laço. Eu disse que tava bem, e fui saindo, quando
eu já tava quase no portão me deu vontade de perguntar se ela sabia que ele
ia fugir com o Grande Circo Robatini, cheguei a ficar de boca aberta, daí eu
pensei bem depressa e achei que não devia perguntar aquilo, seria como se
eu traísse o Bituca. E ele era meu amigo. Aí eu disse que era sede, que o sol
tava muito quente, e a dona Laurita foi muito boazinha, falou que ia buscar
um copo de água gelada. Eu tava mesmo com muita sede, mas quando ela
voltou com o copo eu já tinha corrido até a esquina. É que eu não aguentaria
não dizer nada enquanto ela ficava ali, encostada na porta, me olhando de
dentro daquele vestido de florzinha azul. Eu sabia que a dona Laurita não ia
gostar de saber que o filho dela ia fugir, mas ela tava sendo tão boazinha
comigo que eu até ficava com vontade de ser bom também. Só que se eu

fosse bonzinho com ela eu estaria traindo o Bituca, e essas coisas todas
faziam uma baita bagunça na minha cabeça, então eu saí correndo pra ir até
o circo. Fazia tanto calor que eu tive vontade de dizer Kimota!, me
transformar no Jack Marvel Jr. e ir voando até lá. Eu sabia que não
adiantava, mas disse assim mesmo — Kimota! Shazam! —, não aconteceu
nada e eu tive que ir caminhando naquele baita sol.
Eles tavam desmontando tudo quando cheguei lá, eles iam
embora aquela noite. Tinha uma porção de cordas e caixotes e ferros e umas
coisas que eu não me lembro. Uns homens sem camisa já tinham baixado a
lona e bem no meio tinha ficado um círculo sem capim, tava cheio de
garrafa, ponta de cigarro, papel de chocolate, pacotinho de pipoca vazio, um
monte de porcaria. Tinha cheiro de bosta de cavalo e só fazia sombra do
outro lado das carrocinhas onde moravam os borlantins. Aquele solaço tava
me doendo na cabeça e aquele cheiro de bosta quente e suor de cavalo,
catinga de macaco, de leão e de gente grande me dava vontade de vomitar.
Tinha uma porção de homens mexendo naqueles troços todos e uns piás
espiando e fui me chegando sem coragem de perguntar pelo Bituca. Aí de
repente eu vi ele na sombra duma carrocinha, ao lado da palmeira,
conversando com Rúbia, a trapezista. O Bituca já era grande, mas a tal de
Rúbia tava dando sorvete na boca dele, que nem um bebezinho. Eu cheguei
e disse sem respirar:
— Bituca, a tua mãe disse pra tu ir já pra casa tomar banho e
que se tu esbragalar a calça nova ela te dá uma tunda de laço.
Acho que ele não ficou muito contente de me ver, porque me
olhou daquele jeito enviesado que ele só olhava quando não tava gostando de
alguma coisa, vezenquando ficava até meio vesgo. Aí a Rúbia foi e perguntou
se eu não queria um pedacinho de sorvete e falou que eu não devia andar
descalço e sem chapéu naquela mormaceira. Eu olhei bem pra ela e disse
que não, que muito obrigado, que não carecia. Foi difícil olhar bem pra ela
porque ela era muito bonita, toda loirosa e perfumada, e eu ficava sempre
pensando como ela conseguia fazer aquele rebuceteio com as mãos quando
estava lá em cima, antes de se jogar no ar, com o maio de lantejoulas
brilhantes. As mãos dela eram muito brancas e tinham umas unhonas

vermelhas, as mais compridas que eu já tinha visto. Ela falou que eu era
muito educado, e foi amassando o copinho de sorvete com aquelas unhonas
vermelhas, e fez um barulhinho assim: crrráááác! — e nessa hora eu senti
ainda mais sede e mais calor e fiquei com um ódio da Malu ter me dito
aquele troço, e até pareceu que tava bom lá, na sombra, embaixo da
goiabeira, mexendo com as formigas. Aí a Rúbia pegou uma Cinelândia com
a Ava Gardner na capa e começou a folhear, fazendo aquele rebuceteio com
as mãos antes de virar cada página. Ela era ainda mais bonita que a Ava,
mesmo sem o furinho no queixo. Eu fiquei por ali, estralando as juntas dos
dedos como o Bituca tinha me ensinado, e a Rúbia foi e pegou um maço de
Hudson com ponta do bolso e deu um pro Bituca, pegou outro e me
ofereceu, eu disse que não, obrigado, e ela perguntou se eu tinha fogo, e eu
disse que não, e quase ia dizendo obrigado de novo quando o Bituca falou
que ia buscar uma coisa e já voltava e me pegou com força pelo braço e foi
me puxando pra perto da jaula do leão.
— Bituca — eu disse —, a Malu me contou que tu vai fugir com
o circo.
Ele disse que ia mesmo e pediu o fogo pra um homem sem
camisa que vinha passando. Eu nunca tinha visto o Bituca fumar antes.
Vinha uma catinga forte da jaula do leão e eu ainda tava sentindo aquele
perfume forte que a Rúbia usava, a catinga era nojenta, o perfume até que
era gostoso, mas os dois juntos mais a fumaça do cigarro que o Bituca
jogava na minha cara tavam me enjoando ainda mais o estômago.
— Bituca, a dona Laurita vai sentir a tua falta.
— Que me importa — ele falou, e jogou mais fumaça na minha
cara. — Agora vou ser borlantim e ninguém tem nada com a minha vida.
— Não joga fumaça na minha cara — eu pedi. — Eu também
vou sentir a tua falta.
— Por que tu não vem junto?
— Tu tá falando sério?
— Claro que tô.

Eu não sei se era aquele monte de cheiros misturados na minha
barriga ou o convite do Bituca — mas naquela hora eu cheguei a ter uma
tonturinha e quase me encostei na jaula catinguenta.
— Eu não posso.
— Como não pode? Tu não é diferente de mim. A gente tem a
mesma idade, tá na mesma aula. Como é que eu posso e tu não? Tu tem
medo?
— Eu não tenho medo de nada. Mas eu não posso.
— Pode sim. Eu falo com a Rúbia, ela deixa tu ir no carrinho
dela. Já falei com ela. Vamos nós três.
— Nós três quem?
— Eu, a Rúbia e o Saul. Naquele carrinho rosa lá.
Eu olhei pro lado do carrinho. A Rúbia tinha acendido o Hudson
e tava de prosa com um sujeito musculoso, de barriga cabeluda e cabeça
raspada, meio parecido com o Lothar, encostado na palmeira. Ela usava um
short vermelho bem curtinho, que nem o da Nyoka, a Rainha das Selvas, e
de longe parecia ainda mais bonita que na parte onde a mocinha morre, em
O céu uniu dois corações, que a dona Laurita chorou e disse que ela podia
ser uma desfrutável e andar retocando com todo o regimento, mas que era
tão boa atriz quanto a Loretta Young. E a dona Laurita entendia de artistas.
A Rúbia se abanava com a Cinelândia e apontava pra nós, eu e o Bituca.
— Me dá o cigarro — pedi.
Dei uma tragada forte e fiquei olhando pro Bituca, soltando
fumaça pelas ventas. A calça nova dele tava toda esbragalada e xexelenta.
Puxa, ele era meu amigo e eu acreditava nele. O Bituca era bacana, nunca
tinha me dito uma mentira. Eu tive vontade de ficar ali com ele, de ir embora
no carrinho rosa, com Rúbia, Bituca e o domador parecido com o Lothar.
Mas a tragada que dei no cigarro terminou de me esculhambar o estômago.
Eu disse pra ele que tinha de ir embora. Ele segurou de novo no meu braço.
— Mas tu jura que não vai contar nada pra ninguém?
Eu pensei na dona Laurita, com aquele vestido de florzinha azul,
depois pensei na Malu, com a perna fina e o carpim sempre escorregando, e
pensei também em mim mesmo, atormentando as formigas. Eu só fazia

essas besteiras — cravava espinho de bergamoteira no bumbum delas,
matava passarinho com bodoque, jogava sal em les ma, fazia círculo de fogo
em volta de escorpião e lacraia — quando o Bituca não tava comigo. Quando
a gente andava junto ele inventava teatrinho de caixa de sapato, subia em
árvore, fugia pra brincar no rio, me emprestava gibi, me dava figurinha do
ídolos da tela e tudo. Eu ia sentir uma baita falta dele. Mas eu disse que
não, eu disse depressa que não, porque a minha barriga tava toda remexida
e eu não queria vomitar ali mesmo, na frente de todos os borlantins, da
Nyoka e do Lothar, lá na sombra da palmeira, olhando pra gente, eles iam
me achar nojento. Ele me fez jurar que não ia contar nada pra ninguém e eu
jurei três vezes, por esta luz que me alumia. Daí ele me estendeu a mão e
falou que quando o Grande Circo Robatini voltasse de novo à cidade eu fosse
falar com ele, que me arrumava entrada de graça e eu ia poder sentar lá na
frente, nas cadeiras acolchoadas e não nos poleiros onde a gente sempre
ficava com a dona Laurita e a Malu. Quando ele falou isso tive certeza de que
o Bituca era mesmo meu amigo e tive vontade de abraçar ele, mas precisei
sair correndo pra não vomitar ali mesmo, na frente do domador com a
cabeça raspada e da Rúbia com aquela Cinelândia e aquele Hudson nas
mãos de unhonas vermelhas.
Só fui vomitar lá adiante, quase no portão da minha casa,
embaixo das unhas-de-gato. Aí quando eu entrei na cozinha a minha mãe
viu que eu tava muito branco e perguntou o que eu tinha. Eu disse que não
era nada, mas ela viu que a minha camisa tava toda respingada de vômito e
a minha boca fedendo que nem a jaula do leão. E quando eu pensava nisso
mais me dava vontade de vomitar, e eu vomitei, me lembrando do perfume
da Rúbia, da cabeça do Lothar, do Hudson com ponta, do cheiro de bosta
quente de cavalo. A mãe me botou na cama, chamou o médico e o meu pai e
ficaram os três fazendo uma porção de perguntas. Mas eu não traí o Bituca.
Menti que tinha comido pitanga verde e ficado no sol quente, eles podiam
me matar que eu não ia dizer nada nunca. Não consegui dormir direito, e no
dia seguinte eles não me deixaram sair da cama e eu fiquei o dia inteiro
lendo gibi, tomando guaraná com bolachinha champanhe e pensando num
jeito de perguntar pelo Bituca sem que eles desconfiassem. Mas de

tardezinha bateram na porta do quarto e o Bituca entrou com uma porção
de gibis embaixo do braço.
— Me disseram que tu tava doente e eu trouxe isso daí pra tu
ler — ele disse, jogando os gibis em cima da cama.
— Ué, tu não ia fugir com o circo?
Ele não respondeu, perguntou se podia beber um pouco de
guaraná e comer bolachinha champanhe. Eu disse que podia, vi que ele não
queria falar e não insisti, fiquei fingindo que tava muito interessado nos gibis
que ele tinha trazido, mas eu já tinha lido quase todos, menos um Mandrake
e um Durango Kid, que eu nem gostava muito, só correria e tiroteio. Aí de
repente ele disse furioso:
— Aquela vaca!
— Quem? A Malu? Ela falou alguma coisa?
— A Malu não falou nada. Vaca é a Rúbia, que ficou o tempo
todo dizendo que ia me levar junto, passando a mão na minha cabeça, me
dando cigarro e sorvete, falando que ia me ensinar a pular do trapézio, a
andar com um pé só naqueles cavalinhos. Depois, na hora agá, tirou o corpo
fora, falou que o Saul não queria que eu fosse, que eu era menor.
— Menor do que ele?
— Não, bocó. Menor de idade. — Tirou um Hudson do bolso e
acendeu com raiva.
— Cuidado — eu avisei. — Se a minha mãe entrar de repente
não vai gostar de te ver fumando.
—

Que me importa — ele falou. E ficou fumando e tomando

guaraná. — Agora é muito tarde. Eu já tô viciado pra sempre. E tô
desiludido da vida, posso fumar quanto quiser.
Ele parecia muito triste, dum jeito que eu nunca tinha visto. O
tempo todo me olhava com aquele olho enviesado, meio vesgo. Eu deixei ele
ir bebendo o guaraná e comer mais da metade do pacote de bolachinha.
Depois mostrei pra ele o almanaque novo do Superman que o meu pai tinha
trazido, perguntei se ele já tinha lido e ele falou que não gostava do
Superman. Eu falei que no dia seguinte, quando eu melhorasse, a gente
podia ir tomar banho no Uruguai. Ele disse que achava que amanhã ia

chover. Eu disse que não fazia mal, que se chovesse mesmo, e não tava com
jeito, a gente podia chamar a Malu e brincar de teatro no porão a tarde
inteira, ela sabia A ré misteriosa de cor e salteado. Ele disse que já tava
cheio de teatro, que tinha rato no porão, que a Malu era uma chata de perna
fina, que A ré misteriosa era muito besta. Eu suspirei e disse que tinha
conseguido a June Allyson, a Debbie Reynolds e a Fada Santoro pro álbum
de ídolos da tela dele. Ele disse que não tava mais colecionando figurinha e
daí a gente ficou calado uma porção de tempo. Era quase de noitezinha, e a
essa hora a radiola do circo começava a tocar Recuerdos de Ypacaray, que
era sempre a primeira música e vezenquando a Rúbia cantava no Big Show
de domingo. Mas agora o circo tinha ido embora e o silêncio era muito
grande. Ele devia estar pensando o mesmo que eu, porque de repente
apagou o cigarro, jogou a ponta pela janela, acendeu outro e ficou abanando
a fumaça com o almanaque do Superman. Eu pensei que se ele não gostava
mais mesmo daqueles brinquedos todos eu ia ter que passar o resto da
minha vida atormentando formigas embaixo da goiabeira. E quase fiquei
doente de novo, só de pensar. O Bituca era bacana, era meu amigo — e eu
precisava consolar ele de qualquer jeito. Então eu disse:
—

Não fica assim, Bituca. O Robatini não é o único circo do

mundo. Ano que vem chega outro e daí tu foge com ele. Pode ser até que
dessa vez eu tome coragem e vá junto contigo.
—

O ano que vem — ele resmungou, olhando enviesado e

soltando a maldita fumaça do maldito Hudson bem na minha cara —, o ano
que vem. Falta muito pro ano que vem. Eu devia era ter fugido com o
Robatini mesmo. Mas agora é muito tarde.
— Mas vem outro — eu insisti. — E aí eu vou junto contigo.
— Não. É muito tarde. E não é só o circo. Aquela vaca da Rúbia.
Mulher nefasta, me apunhalando cobardemente pelas espáduas (ele
vezenquando falava que nem nas peças — acho que era influência da Rúbia
e do Saul). Tu é muito jovem pra entender minha desdita.
Ele tomou o último gole de guaraná. Depois apagou e jogou o
outro Hudson pela janela e disse que ia dar uma volta. Antes que ele fosse
embora eu ainda tentei dizer mais alguma coisa. Acho que ia falar na Rúbia.

Mas ele me olhou torto e antes de bater a porta repetiu que era muito tarde,
que agora era tarde demais. Eu abri o almanaque do Superman, tentei ler
mas não consegui. Naquela tarde eu tava achando a Mirian Lane, o Perry
White e o Jimmy Olsen bestas demais por não descobrirem nunca que o
Clark Kent é o Super-Homem.

GAROPABA MON AMOUR
ao som de "Simpathy for the Devil''
Em Garopaba o céu azul é muito forte. Não troveja quando o Cristo é
colocado na cruz.
Emanuel Medeiros Vieira, "Garopaba meu amor”
Foram os primeiros a chegar. Durante a noite, o vento sacudindo
a lona da barraca, podiam ouvir os gritos dos outros, as estacas de metal
violando a terra. O chão amanheceu juncado de latas de cerveja copos de
plástico papéis amassados pontas de cigarro seringas manchadas de sangue
latas de conserva ampolas vazias vidros de óleo de bronzear bagas bolsas de
couro fotonovelas tamancos ortopédicos. Pela manhã sentaram sobre a
rocha mais alta, cruzaram as pernas, respiraram sete vezes, profundamente,
e pediram nada para o mar batendo na areia.
— Conta.
— Não sei.
(Tapa no ouvido direito.)
— Conta.
— Não sei.
(Tapa no ouvido esquerdo.)
— Conta.
— Não sei.
(Soco no estômago.)
Os homens estavam parados no topo da colina. O mais baixo
tirou do bolso alguma coisa metálica, o sol arrancou um reflexo cego.
Quando começaram a descer, percebeu que era um revólver. Soube então

que procuravam por ele. E não se moveu. Mais tarde não entenderia se
masoquismo ou lentidão de reflexos, ou ainda uma obscura crença no
inevitável das coisas, conjunções astrais, fatalidade. Por enquanto não.
Estava ali no meio das barracas desarmadas e os homens vinham descendo
a colina em direção a ele. Havia o mar atrás, algumas rochas. E baías e
matas cheias de gatos selvagens e clareiras com raízes arrancando da terra
escuras substâncias para transmutá-las através do tronco em flores
vermelhas, escancaradas feito feridas sangrentas na extremidade dos galhos.
Talvez não houvesse mais tarde agora, pensou ali parado enquanto os
homens continuavam descendo a colina em direção a ele e o silêncio dos
outros à sua volta gritava que estava perdido.
O vento sacode tanto a barraca que poderia arrancá-la do chão,
soprá-la sobre a baía e nos levar pelos ares além das ruínas de Atlântida,
continente perdido de Mu, ilha da Madeira, costas da África, ultrapassar o
Marrocos, Tunísia, Pérsia, Turquia... (Mar, o mundo é tão vasto, você
consegue imaginar o Afeganistão? de manhã cedo acordar epensar olhando o
teto: estas tábuas deste teto deste quarto foram retiradas duma árvore
plantada aqui, nunca pensei que um dia dormiria embaixo dos pedaços de
uma árvore afeganistanesa. Até o Nepal, Mar, o vento nos levaria para
depositar-nos na praça mais central de Katmandu.)
— Se eu seguir em frente, seu veado, você pode descansar. Se
eu dobrar à direita, seu filho da puta, você pode começar a rezar. Pra onde
você acha que eu vou, seu maconheiro de merda?
— Pra onde o senhor quiser. Eu não sei. Não me importa mais.
Em volta há ruídos de pandeiros com fitas coloridas, assobios de
flautas, violas e tambores. O vinho corre, os cigarros passam de mão em
mão. Nos olhamos dentro dos olhos esverdeados de mar, nos achamos
ciganos, suspiramos fundo e damos graças por este ano que se vai e nos
encontra vivos e livres e belos e ainda (não sabemos como) fora das grades
de um presídio ou de um hospício. Por quanto tempo? Não há mais ruídos
de pandeiros, nem fitas coloridas esvoaçam ao vento, nem sopros de flautas
se perdem em direção à costa invisível da África. Não corre mais o vinho por
nossas bocas secas, nossos dedos de unhas roídas até a carne seguram o

medo enquanto os homens revistam as barracas. Nos misturamos confusos,
sem nos olhar nos olhos. Evitamos nos encarar — por que sentimos
vergonha ou piedade ou uma compreensão sangrenta do que somos e do que
tudo é? —, mas, quando os olhos de um esbarram nos olhos do outro, são
de criança assustada esses olhos. Cão batido, rabo entre as pernas.
Mastigamos em silêncio as chicotadas sobre nossas costas. E os corações de
vidro pintado estalam ainda mais alto que as ondas quebrando contra as
pedras.
— Conta.
— Não sei.
(Bofetada na face esquerda.)
— Conta.
— Não sei.
(Bofetada na face direita.)
— Conta.
— Não sei. (Pontapé nas costas.)
Mar veio correndo pelo calçamento antigo na frente da igreja, os
braços estendidos em direção a ele. Os morros, os barracos dos pescadores,
a casa onde dormiu dom Pedro, o calçamento na frente da igreja. Recusavase a pisar nos paralelepípedos, os pés nus acomodavam-se melhor ao
redondo quente das pedras antigas, absorvendo vibrações perdidas, rodas de
carruagem, barra rendada das saias de sinhás-moças, solas cascudas dos
pés dos escravos. Mar veio correndo sobre as carruagens, as sinhás-moças,
os pés cascudos e pretos. Nos chocaremos agora, no próximo segundo,
nossos rostos afundados nos ombros um do outro não dirão nada, e não
será preciso: neste próximo abraço deste próximo segundo para onde corro
também, os braços abertos, nestas pedras de um tempo morto e mais limpo.
Aqui, agora. Quando os olhos de um localizaram os olhos (metal azul) do
outro, a mão do homem fechou-se sobre seu ombro — e tudo estava perdido
outra vez.
Pouca-vergonha, o dente de ouro e o cabo do revólver cintilando
à luz do sol, tenho pena de você. Pouca-vergonha é fome, é doença, é
miséria, é a sujeira deste lugar, pouca-vergonha é falta de liberdade e a

estupidez de vocês. Pena tenho eu de você, que precisa se sujeitar a esse
emprego imundo: eu sou um ser humano decente e você é um verme.
Revoltadinha a bicha. Veja como se defende bem. Isso, esconde o saco com
cuidado. Se você se descuidar, boneca, faço uma omelete das suas bolas. Se
me entregar direitinho o serviço, você está livre agora mesmo. Entregar o
quê? Entregar quem? Os nomes, quero os nomes. Confessa. O anel pesado
marca a testa, como um sinete. Cabelos compridos emaranhados entre as
mãos dos homens. A cadeira quase quebra com a bofetada. Quem sabe uns
choquezinhos pra avivar a memória?
Just as every cop is a criminal
saints

As heads are tails just call me Lúcifer

some restraint

And all tbe sinners
Cause I'm in need of

So if you meet me have some courtesy

simpathy and some taste

Have

some

Use all your well-learned politesse Or I’ll lay

your soul to waste
Mar, ainda não te falei de ontem. Talvez não haja mais tempo.
Não sei se sairei vivo. Ontem lavamos na fonte os cabelos um do outro.
Depositamos a vela acesa sobre o muro. Pedir o quê, agora, Mar? Se para
sempre teremos medo. Da dor física, tapa na cara, fio no nervo exposto do
dente. Meu corpo vai ficar marcado pelo roxo das pancadas, não pelo roxo
dos teus dentes em minha carne.
— Repete comigo: eu sou um veado imundo.
— Não.
(Tapa no ouvido direito.)
— Repete comigo: eu sou um maconheiro sujo.
— Não.
(Tapa no ouvido esquerdo.)
— Repete comigo: eu sou um filho da puta.
— Não.
(Soco no estômago.)
Luiz delira com malária no quarto. Minerva decepa com gestos
precisos a cabeça e a cauda dos peixes. Os gatos rondam. Jair está no mar
pescando. Ou na putaria, ela diz. O sono dentro dos barcos, a bóia dura
machucando a anca {não te tocar, não pedir um abraço, não pedir ajuda,

não dizer que estou ferido, que quase morri, não dizer nada, fechar os olhos,
ouvir o barulho do mar, fingindo dormir, que tudo está bem, os hematomas
no plexo solar, o coração rasgado, tudo bem). Os montes verdes do Siriú do
outro lado da baía. Estar outra vez tão perto das pessoas que não ser simesmo e sim o ser dos outros, sal do mar roendo as pedras, espinhos
cravados na carne macia do tornozelo. Curvo-me para o punhado de algas
verdes na palma de tua mão. E respiro.
Paredes caiadas de um branco sujo. O chão de cimento com
restos de vômito, merda e mijo. O homem caminha para o fio com a bandeira
do Brasil dependurada. Não quero entender. Isso deveria ser apenas uma
metáfora, não essa bandeira real, verde-amarela que o homem joga para um
canto ao mesmo tempo que seus dedos desencapam com cuidado o fio.
Depois caminha suavemente para mim, olhos postos nos meus, um sorriso
doce no canto da boca de dentes podres. Da parede, um general me olha
imperturbável.
Sleeping-bags, tênis e jeans estendidos sobre a grama. Os livros:
Huxley, Graciliano, Castañeda, Artaud, Rubem Fonseca, Galeano, Lucienne
Samôr. O morro de bananeiras e samambaias gigantescas. À noite os gatos
selvagens saem do mato e vêm procurar restos de peixe na praia. Tua mão
roçou de leve meu ombro quando os microfones anunciaram Marly, a
mulher dos cabelos de aço e sua demonstração de força capilar. A Roda da
Fortuna gira muito depressa: quando estamos em cima os demônios se
soltam e afiam suas garras para nos esperar embaixo. A platéia aplaude e
espera mais uma acrobacia. (Gilda arremessa no ar a outra barra presa pelo
arame.) Os dentes arreganhados do horror depois de cada alegria. Colhemos
cogumelos pelos montes e sabemos que o mundo não vale a nossa lucidez.
Depois da grande guerra nuclear, um vento soprando as cinzas radioativas
sobre os escombros de Sodoma e Gomorra e a voz de Mick Jagger
esvoaçando pelos desertos.
Pleased to meet you
Hope you guess my name
Is the nature of my game (2)
But what’s puzzlin' you

Is the nature of my game

Clama por Deus, pelo demônio. As luzes do mar são barcos
pescando, não discos voadores. Com Deus me deito com Deus me levanto
com a graça de Deus e do Espírito Santo se a morte me perseguir os anjos
hão de me proteger, amém. Invoca seus mortos. Os que o câncer levou, os
que os ferros retorcidos dos automóveis dilaceraram, os que as lâminas
cortaram, os que o excesso de barbitúricos adormeceu para sempre, os que
cerraram com força nós em torno de suas gargantas em banheiros fechados
dos boqueirões & praças de Munique. E vai entendendo por que os ladrões
roubam e por que os assassinos matam e por que alguns empunham armas
e mais além vai entendendo também as bombas e também o caos a guerra a
loucura e a morte.
Cruza a pequena ponte de madeira até a praia. A igreja. A casa
onde dormira dom Pedro. A colina. Não há mais ninguém no topo da colina.
O vento espalha o lixo deixado pelas barracas. Tenta respirar. As costelas
doem. Meu pai, precisava te dizer tanto. E não direi nada. Melhor que
morras acreditando na justiça e na lei suja dos homens. Mar adentro: dias
mais tarde encontrariam suas órbitas de olhos comidos pelos peixes
transbordando algas e corais. (Sentimos coisas incontroláveis, Mar: amor
narcótico, amor veneno matando para sempre células nervosas, amor
vizinho da loucura, maldito amor de mis entrañas: viva la muerte.) Os olhos
secos. Não encontraria Mar. Não choraria. Vai entendendo cada vez mais.
Chega bem perto agora. É um ser de espuma nos cantos da boca. Olhos em
brasa. Quase toca os cascos rachados. Eu estou satisfeito por encontrar
você, sussurra. Enterra os dedos na areia. As unhas cheias de ódio.

UMA HISTÓRIA DE BORBOLETAS

Porque quando se é branco como o fénix branco e os outros são
pretos, os inimigos não faltam.

Antonin Artaud, citado por Anais Nin, em "Je suis le plus malade des
surréalistes”
André enlouqueceu ontem à tarde. Devo dizer que também acho
um pouco arrogante de minha parte dizer isso assim — enlouqueceu —,
como se estivesse perfeitamente seguro não só da minha própria sanidade
mas também da minha capacidade de julgar a sanidade alheia. Como dizer,
então? Talvez: André começou a comportar-se de maneira estranha, por
exemplo? ou: André estava um tanto desorganizado; ou ainda: André parecia
muito necessitado de repouso. Seja como for, depois de algum tempo, e aos
poucos, tão lentamente que apenas ontem à tarde resolvi tomar essa
providência, André — desculpem a minha audácia ou arrogância ou empáfia
ou como queiram chamá-la, enfim: André enlouqueceu completamente.
Pensei em levá-lo para uma clínica, lembrava vagamente de ter
visto no cinema ou na televisão um lugar cheio de verde e pessoas muito
calmas, distantes e um pouco pálidas, com o olhar fora do mundo, lendo ou
recortando figurinhas, cercadas por enfermeiras simpáticas, prestativas.
Achei que André seria feliz lá. E devo dizer ainda que gostaria de vê-lo feliz,
apesar de tudo o que me fez sofrer nos últimos tempos. Mas bastou uma
olhada no talão de cheques para concluir que não seria possível.
Então optei pelo hospício. Sei, parece um pouco duro dizer isso
assim, desta maneira tão seca: então-optei-pelo-hospício. As palavras são
muito traiçoeiras. Para dizer a verdade, não optei propriamente. Apenas: 1º.)
eu tinha pouquíssimo dinheiro e André menos ainda, isto é, nada, pois
deixara de trabalhar desde que as borboletas começaram a nascer entre
seus cabelos; 2º.) uma clínica custa dinheiro e um hospício é de graça. Além
disso, esses lugares como aquele que vi no cinema ou na televisão ficam
muito retirados — na Suíça, acho —, e eu não poderia visitá-lo com tanta
frequência como gostaria. O hospício fica aqui perto. Então, depois desses
esclarecimentos, repito: optei pelo hospício.
André não opôs resistência nenhuma. Às vezes chego a pensar
que ele sempre soube que, de uma forma ou outra, fatalmente acabaria
assim. Portanto, coloquei-o num táxi, depois desembarcamos, atravessamos
o pátio e, na portaria, o médico de plantão nem sequer fez muitas perguntas.

Apenas nome, endereço, idade, se já tinha estado lá antes, essas coisas —
ele não dizia nada e eu precisei ir respondendo, como se o louco fosse eu e
não ele. Ah: nem por um minuto o médico duvidou da minha palavra. Pensei
até que, se André não estivesse realmente louco e eu dissesse que sim,
bastaria isso para que ficasse por lá durante muito tempo. Mas a cara dele
não enganava ninguém — sem se mover, sem dizer nada, aqueles olhos
parados, o cabelo todo em desordem.
Quando dois enfermeiros iam levá-lo para dentro eu quis dizer
mais alguma coisa, mas não consegui. Ele ficou ali na minha frente, me
olhando. Não me olhando propriamente, havia muito tempo não olhava mais
para nada — seus olhos pareciam voltados para dentro, ou então era como
se transpassassem as pessoas ou os objetos para ver, lá no fundo deles, uma
coisa que nem eles próprios sabiam de si mesmos. Eu me sentia mal com
esse olhar, porque era um olhar muito... muito sábio, para ser franco.
Completamente insano, mas extremamente sábio. E não é nada agradável
ter em cima de você, o tempo todo, na sua própria casa, um olhar desses,
assim trans-in-lúcido. Mas de repente seus olhos pareceram piscar, mas não
devem ter piscado — devo esclarecer que, para mim, piscar é uma espécie de
vírgula que os olhos fazem quando querem mudar de assunto. Sem piscar,
então, os olhos dele piscaram por um momento e voltaram daquele mundo
para onde André se havia mudado sem deixar endereço. E me olharam os
olhos dele. Não para uma coisa minha que nem eu mesmo via, nem através
de mim, mas para mim mesmo fisicamente, quero dizer: para este par de
órgãos gelatinosos situados entre a testa e o nariz — meus olhos, para ser
mais objetivo.
André olhou bem nos meus olhos, como havia muito não fazia, e
fiquei surpreso e tive vontade de dizer ao médico de plantão que era tudo um
engano, que André estava muito bem, pois se até me olhava nos olhos como
se me visse, pois se recuperara aquela expressão atenta e quase amiga do
André que eu conhecia e que morava comigo, como se me compreendesse e
tivesse qualquer coisa assim como uma vontade de que tudo desse certo
para mim, sem nenhuma mágoa de que eu o tivesse levado para lá. Como se
me perdoasse, porque a culpa não era minha, que estava lúcido, nem

tampouco dele, que enlouquecera. Quis levá-lo de volta comigo para casa,
despi-lo e lambê-lo como fazia antigamente, mas havia aquele monte de
papéis assinados e cheios de x nos quadradinhos onde estava escrito
solteiro, masculino, branco, coisas assim, os enfermeiros esperando ali do
lado, já meio impacientes — tudo isso me passou pela cabeça enquanto o
olhar de André pousava sobre mim e sua voz dizia: * — Só se pode encher
um vaso até a borda. Nem uma gota a mais.
Então vim embora. Os enfermeiros seguraram seus braços e o
levaram para dentro. Havia alguns outros loucos espiando pela janela. Eram
feios, sujos, alguns desdentados, as roupas listradinhas, encardidas,
fedendo — e eu tive medo de um dia voltar para encontrar André assim como
eles: feio, sujo, desdentado, a roupa listradinha, encardida e fedendo. Pensei
que o médico ia colocar a mão no meu ombro para depois dizer coragem,
meu velho, como tenho visto no cinema. Mas ele não fez nada disso. Baixou
a cabeça sobre o monte de papéis como se eu já não estivesse ali, dei meiavolta sem dizer nada do que eu queria dizer — que cuidassem bem dele, que
não o deixassem subir no telhado, recortar figurinhas de papel o dia inteiro
ou retirar borboletas do meio dos cabelos como costumava fazer. Atravessei
devagar o pátio cheio de loucos tristes, hesitei no portão de ferro, depois
resolvi voltar a pé para casa.
Era de tardezinha, estava horrível na rua, com todos aqueles
automóveis, aquelas pessoas desvairadas, as calçadas cheias de merda e
lixo, eu me sentia mal e muito culpado. Quis conversar com alguém, mas me
afastara tanto de todos depois que André enlouquecera, e aquele olhar dele
estava me rasgando por dentro, eu tinha a impressão de que o meu próprio
olhar tinha se tornado como o dele, e de repente já não era apenas uma
impressão. Quando percebi, estava olhando para as pessoas como se
soubesse alguma coisa delas que nem elas mesmas sabiam. Ou então como
se as transpassasse. Eram bichos brancos e sujos. Quando as transpassava,
via o que tinha sido antes delas — e o que tinha sido antes delas era uma
coisa sem cor nem forma, (*) Tao Te-King: Lao-Tse.
Eu podia deixar meus olhos descansarem lá porque eles não
precisavam preocupar-se em dar nome ou cor ou jeito a nenhuma coisa —

era um branco liso e calmo. Mas esse branco liso e calmo me assustava e,
quando tentava voltar atrás, começava a ver nas pessoas o que elas não
sabiam de si mesmas, e isso era ainda mais terrível. O que elas não sabiam
de si era tão assustador que me sentia como se tivesse violado uma
sepultura fechada havia vários séculos. A maldição cairia sobre mim:
ninguém me perdoaria jamais se soubesse que eu ousara.
Mas alguma coisa em mim era mais forte que eu, e não
conseguia evitar de ver e sentir atrás e além dos sujos bichos brancos, então
soube que todos eles na rua e na cidade e no país e no mundo inteiro
sabiam que eu estava vendo exatamente daquela maneira, e de repente
também já não era mais possível fingir nem fugir nem pedir perdão ou tentar
voltar ao olhar anterior — e tive certeza de que eles queriam vingança, e no
momento em que tive certeza disso, comecei a caminhar mais depressa para
escapar, e Deus, Deus estava do meu lado: na esquina havia um ponto de
táxi, subi num, mandei tocar em frente, me joguei contra o banco, fechei os
olhos, respirei fundo, enxuguei na camisa as palmas visguentas das mãos.
Depois abri os olhos para observar o motorista (prudentemente, é claro). Ele
me vigiava pelo espelho retrovisor. Quando percebeu que eu percebia,
desviou os olhos e ligou o rádio. No rádio, uma voz disse assim: Senhoras e
senhores, são seis horas da tarde. Apertem os cintos de segurança e
preparem suas mentes para a decolagem. Partiremos em breve para uma
longa viagem sem volta. Atenção, vamos começar a contagem regressiva:
dez-nove-oito-sete-seis-cinco... Antes que dissesse quatro, soube que o
motorista era um deles. Mandei-o parar, paguei e desci. Não sei como, mas
estava justamente em frente à minha casa. Entrei, acendi a luz da sala,
sentei no sofá.
A casa quieta sem André. Mesmo com ele ali dentro, nos últimos
tempos a casa era sempre quieta: permanecia em seu quarto, recortando
figurinhas de papel ou encostado na parede, os olhos olhando daquele jeito,
ou então em frente ao espelho, procurando as borboletas que nasciam entre
seus cabelos. Primeiro remexia neles, afastava as mechas, depois localizava
a borboleta, exatamente como um piolho. Num gesto delicado, apanhava-a
pelas asas, entre o polegar e o indicador, e jogava-a pela janela. Essa era das

azuis — costumava dizer, ou essa era das amarelas ou qualquer outra cor.
Em seguida saía para o telhado e ficava repetindo uma porção de coisas que
eu não entendia. De vez em quando aparecia uma borboleta negra. Então
tinha violentas crises, assustava-se, chorava, quebrava coisas, acusava-me.
Foi na última borboleta negra que resolvi levá-lo para o tal lugar verde e,
mais tarde, para o hospício mesmo. Ele quebrou todos os móveis do quarto,
depois tentou morder-me, dizendo que a culpa era minha, que era eu quem
colocava as borboletas negras entre seus cabelos, enquanto dormia. Não era
verdade. Enquanto dormia, eu às vezes me aproximava para observá-lo.
Gostava de vê-lo assim, esquecido, os pêlos claros do peito subindo e
descendo sobre o coração. Era quase como o André que eu conhecera antes,
aquele que mordia meu pescoço com fúria nas noites suadas de
antigamente. Uma vez cheguei a passar os dedos nos seus cabelos. Ele
despertou bruscamente e me olhou horrorizado, segurou meu pulso com
força e disse que agora eu não poderia mais fingir que não era eu, que tinha
me surpreendido no momento exato da traição. Era assim, havia muito
tempo, eu estava fatigado e não compreendia mais.
Mas agora a casa estava sem André. Fui até o banheiro atulhado
de roupas sujas, a torneira pingando, a cozinha com a pia transbordando
pratos e panelas de muitas semanas, a janela de cortinas empoeiradas e o
cheiro adocicado do lixo pelos cantos, depois resolvi tomar coragem e ir até
o quarto dele. André não estava lá, claro. Apenas as revistas espalhadas pelo
chão, a tesoura, as figurinhas entre os cacos dos móveis quebrados. Apanhei
a tesoura e comecei a recortar algumas figurinhas. Inventava histórias
enquanto recortava, dava-lhes profissões, passados, presentes, futuros era
mais difícil, mas dava-lhes também dores e alguns sonhos. Foi então que
senti qualquer coisa como uma comichão entre os cabelos, como se algo
brotasse de dentro do meu cérebro e furasse as paredes do crânio para
misturar-se com os cabelos. Aproximei-me do espelho, procurei. Era uma
borboleta. Das azuis, verifiquei com alegria. Segurei-a entre o polegar e o
indicador e soltei-a pela janela. Esvoaçou por alguns segundos, numa
hesitação perfeitamente natural, já que nunca antes em sua vida estivera

sobre um telhado. Quando percebi isso, subi na janela e alcancei as telhas
para aconselhá-la:
— É assim mesmo — eu disse. — O mundo fora de minha cabeça tem
janelas, telhados, nuvens, e aqueles bichos brancos lá embaixo. Sobre eles,
não te detenhas demasiado, pois correrás o risco de transpassá-los com o
olhar ou ver neles o que eles próprios não vêem, e isso seria tão perigoso
para ti quanto para mim violar sepulcros seculares, mas, sendo uma
borboleta, não será muito difícil evitá-lo: bastará esvoaçar sobre as cabeças,
nunca pousar nelas, pois pousando correrás o risco de ser novamente
envolvida pelos cabelos e reabsorvida pelos cérebros pantanosos e, se isso
for inevitável, por descuido ou aventura, não deverás te torturar demasiado,
de nada adiantaria, procura acalmar-te e deslizar para dentro dos tais
cérebros o mais suavemente possível, para não seres triturada pelas arestas
dos pensamentos, e tudo é natural, basta não teres medos excessivos —
trata-se apenas de preservar o azul das tuas asas.
Pareceu tranqüilizada com meus conselhos, tomou impulso e
partiu em direção ao crepúsculo. Quando me preparava para dar volta e
entrar novamente no quarto, percebi que os vizinhos me observavam. Não
dei importância a isso, voltei às figurinhas. E novamente começou a
acontecer a mesma coisa: algo como um borbulhar, o espelho, a borboleta
(essa era das roxas), depois a janela, o telhado, os conselhos. E os vizinhos e
as figurinhas outra vez. Assim durante muito tempo.
Já não era mais de tardezinha quando apareceu a primeira
borboleta negra. No mesmo momento em que meu indicador e polegar
tocaram suas asinhas viscosas, meu estômago contraiu-se violentamente,
gritei e quebrei o objeto mais próximo. Não sei exatamente o quê, sei apenas
do ruído de cacos que fez, o que me deixa supor que se tratasse de um vaso
de louça ou algo assim (creio que foi nesse momento que lembrei daquele
som das noites de antes: as franjas do xale na parede caindo sobre as cordas
do violão de André quando rolávamos da cama para o chão). Pretendia
quebrar mais coisas, gritar ainda mais alto, chorar também, se conseguisse,
porque tinha nojo e nunca mais — quando ouvi um rumor de passos no
corredor e diversas pessoas invadiram o quarto. Acho que meu primeiro

olhar para elas foi aquele que tive antigamente, cheguei a reconhecer alguns
dos vizinhos que nos observavam sempre, o homem do bar da esquina, o
jardineiro da casa em frente, o motorista do táxi, o síndico do edifício ao
lado, a puta do chalé branco. Mas em seguida tudo se alargou e não
consegui evitar de vê-las daqueles outros jeitos, embora não quisesse, e meu
jeito de evitar isso era fechar os olhos, mas quando fechava os olhos ficava
olhando para dentro de meu próprio cérebro — e só encontrava nele uma
infinidade

de
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negras
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as

asinhas

pegajosas, atropelando-se para brotar logo entre os cabelos. Lutei por algum
tempo. Tinha alguma esperança, embora fossem muitas mãos a segurar-me.
Ao amanhecer do dia de hoje fui dominado. Chamaram um táxi
e trouxeram-me para cá. Antes de entrar no táxi tentei sugerir, quem sabe
aquele lugar de muito verde, pessoas amáveis e prestativas, todas distantes,
um tanto pálidas, alguns lendo livros, outros cortando figurinhas. Mas eu
sabia que eles não admitiriam: quem havia visto o que eu vira não merecia
perdão. Além disso, eu tinha desaprendido completamente a sua linguagem,
a linguagem que também tive antes, e, embora com algum esforço
conseguisse talvez recuperá-la, não valia a pena, era tão mentirosa, tão
cheia de equívocos, cada palavra querendo dizer várias coisas em várias
outras dimensões. Eu agora já não conseguia permanecer apenas numa
dimensão, como eles, cada palavra se alargava e invadia tantos e tantos
reinos que, para não me perder, preferia ficar calado, atento apenas ao
borbulhar de borboletas dentro do meu cérebro. Quando foram embora,
depois de preencherem uma porção de papéis, olhei para um deles daquele
mesmo jeito que André me olhara. E disse-lhe:
— Só se pode encher um vaso até a borda. Nem uma gota a
mais.
Ele pareceu entender. Vi como se perturbava e tentava dizer,
sem conseguir, alguma coisa para o médico de plantão, observei que baixava
os olhos sobre o monte de papéis e a maneira indecisa como atravessava o
pátio para depois deter-se em frente ao portão de ferro, olhando para os
lados, e então se foi, a pé. Em seguida os homens trouxeram-me para dentro
e enfiaram uma agulha no meu braço. Tentei reagir, mas eram muito fortes.

Um deles ficou de joelhos no meu peito enquanto o outro enfiava a agulha
na veia. Afundei num fundo poço acolchoado de branco.
Quando acordei, André me olhava dum jeito totalmente novo.
Quase como o jeito antigo, mas muito mais intenso e calmo. Como se agora
partilhássemos o mesmo reino. André sorriu. Depois estendeu a mão direita
em direção aos meus cabelos, uniu o polegar ao indicador e, gentilmente,
apanhou uma borboleta. Era das verdes. Depois baixou a cabeça, eu estendi
os dedos para seus cabelos e apanhei outra borboleta. Era das amarelas.
Como não havia telhados próximos, esvoaçavam pelo pátio enquanto
falávamos juntos aquelas mesmas coisas — eu para as borboletas dele, ele
para as minhas. Ficamos assim por muito tempo até que, sem querer,
apanhei uma das negras e começamos a brigar. Mordi-o muitas vezes,
tirando sangue da carne, enquanto ele cravava as unhas no meu rosto.
Então vieram os homens, quatro desta vez. Dois deles puseram os joelhos
sobre os nossos peitos, enquanto os outros dois enfiavam agulhas em nossas
veias. Antes de cairmos outra vez no poço acolchoado de branco, ainda
conseguimos sorrir um para o outro, estender os dedos para nossos cabelos
e, com os indicadores e polegares unidos, ao mesmo tempo, com muito
cuidado, apanhar cada um uma borboleta. Essa era tão vermelha que
parecia sangrar.

O POÇO
Amor é quando é concedido participar

um pouco mais. Poucos

querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo o mais.
Clarice Lispector, A Legião Estrangeira
Toco de leve num joelho e lembro: eu estava na esquina da rua X
quando vi os carros se aproximarem. Mas não sabia qual sua função exata;
todas as vezes que perguntara sobre isso, observei que as pessoas evitavam
responder.
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que

sentiam

medo.

Supunha

que

em

determinados círculos pudessem explicar-me para que serviam aqueles

enormes carros vermelhos, chamados carros-recolhedores, mas chegara
havia pouco do interior e ainda não tivera acesso a nenhum círculo, exceto o
da pensão onde morava, composto exclusivamente de velhos, viúvas e
solteironas. Minha reação mais natural foi, portanto, sentir medo como eles.
Como todos. Encolhi-me na entrada de um edifício onde, devido às sombras
da noite e da iluminação escassa, julgava que eles não poderiam me ver. À
parte o medo, achei bonito o carro. Quando o vi surgindo no começo da rua,
varando a névoa, todo vermelho e luminoso, não pude deixar de pensar que
se tratava de uma das coisas mais belas que já havia visto. Quase não havia
ruído: a sua chegada era anunciada pela iluminação excessiva — além de
dois grandes faróis dianteiros, havia uma série de luzes fortíssimas na parte
superior e posterior do carro. Eu não podia ver os condutores, as portas não
se abriam nunca e o brilho das luzes não permitia ver seus rostos. Adivinhei,
porém, que usavam os uniformes do comando-geral. E encolhi-me ainda
mais, indeciso entre o medo, o fascínio e a curiosidade. De onde estava,
podia vê-los aproximar-se lentamente, os faróis giravam devassando os
cantos escuros da rua, e surpreendi-me ao perceber que ela não estava
deserta como eu supunha. Em cada canto revelado pelos faróis havia um
grupo de pessoas, silenciosas e sem movimentos. Todas elas usavam as
roupas brancas dos descontentes. As luzes batiam em seus rostos tornandoas sobrenaturais, apenas o rosto pálido e a veste branca recortados contra a
escuridão. Eram belas, tão belas quanto o carro-recolhedor.
Uma guinada súbita faz com que o joelho onde estou apoiado se
esquive num movimento brusco. Os solavancos não permitem que eu o
encontre novamente. Estendo as mãos para o vazio à minha frente e procuro
— até encontrar dois ombros sobre os quais me debruço. Os ombros não se
movem. Não se escuta nenhum som: alguma coisa foi feita para que o
silêncio se estabelecesse assim absoluto aqui dentro. Também não há
janelas nem luzes. Da esquina onde estava, olhei as pessoas brancas
subitamente desnudadas. O carro parou e um feixe mais intenso de luz
projetou-se sobre elas. No momento em que essa luz incidiu sobre seus
corpos, pareceram paralisadas. Em seguida duas comportas abriram-se nos
lados do carro expelindo uma espécie de vento que sugava as pessoas.

Observei que elas não lutavam nem gritavam, embora suas bocas se
abrissem e seus braços ensaiassem alguns movimentos descontrolados.
Flutuavam por um instante no ar gelado da noite, perdidas naquela
estranha dança, agarradas umas às outras, até penetrarem pelas comportas
escancaradas como bocas. As comportas fechavam-se e o carro voltava a
andar, parando mais adiante, quando os faróis tornavam a repetir os
mesmos movimentos. Da minha esquina, julguei compreender uma porção
de coisas. Quase todas as coisas: as lágrimas de minha mãe quando decidi
vir embora para a capital e os olhos assustados das pessoas que eu inquiria
sobre os carros-recolhedores. Compreendi mais, e tão subitamente que se
tornou

impossível

transformá-lo

em
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as
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atravessavam meu cérebro como flechas superpostas, confundidas. E eu não
sabia distinguir o fim de uma descoberta do começo de outra, tão
interligadas estavam todas. Deixei de sentir medo e saí de meu esconderijo.
No mesmo instante, o farol-mestre analisou meu corpo. Eu vestia roupas
comuns, calças e camisa escuras, não brancas. Percebendo isso, o farol
imediatamente se voltou para outro lado. Lentamente, abandonei a esquina.
Um ar gelado bateu no meu rosto. Dei alguns passos tontos, olhei para cima
e vi o edifício de vidro estendido em direção ao céu. À minha frente
desdobrava-se a rua que havia pouco eu julgara deserta. Não entendia bem
por quê, mas tive certeza de que tinha-me tornado, também, um
descontente. Meu corpo oscila tocando outros corpos. Nenhum se esquiva.
Todos me sustentam como se me apertassem a mão. Na noite seguinte,
vesti-me de branco como eles e parei na mesma esquina da rua X. À mesma
hora tornei a ver a luminosidade crescendo aos poucos até expandir-se por
toda a rua. Saí de meu lugar escondido e parei sob o poste. Como na noite
anterior, um facho de luz nasceu do carro-recolhedor projetando-se sobre
mim. Investigou-me devagar, enquanto eu apertava os olhos, ofuscado pelo
brilho. Pouco depois, vi as comportas abrirem-se: o mesmo vento de ontem
envolveu aos poucos meu corpo. Senti-me flutuando no ar, gritei, mas
nenhum som saiu de minha boca. Tentei segurar-me no poste, mas o vento
cada vez mais forte me obrigava a abrir os dedos e, cada vez mais, a flutuar.
Então penetrei pela comporta aberta. Quando meu corpo transpôs as

aberturas de metal, houve ainda algum tempo em que flutuei no escuro,
sugado pelo vento que diminuía lentamente. Até que meus pés tocaram
alguma coisa macia, que mais tarde percebi ser um outro corpo. Acomodeime ao lado dele, toquei-o com os dedos, de leve. Era uma jovem, creio, a
julgar pelos cabelos compridos e a pele muito lisa, sem indícios de barba.
Tentei falar, perguntar quem era, para onde estavam nos levando — mas,
embora abrisse a boca e sentisse a garganta vibrando para dar passagem à
voz, nenhum som se ouviu. Pelos movimentos de seus ombros, percebi que
ela chorava. Abracei-a, então, e permanecemos juntos até que as comportas
tornaram a se abrir e novos corpos caíram sobre nós. Eram muitos. Várias
vezes o carro-recolhedor parou, e de cada vez novos e novos corpos
entravam. Já não conseguíamos mais nos movimentar. Perdi-me da jovem,
tentei estabelecer ligação com uma outra pessoa ao meu lado, mas os
freqüentes solavancos nos afastam uns dos outros, nos emaranham como
fios de uma teia soprada pelo vento. Mal posso distinguir a mim mesmo dos
outros. Faz muito tempo que estamos aqui: meus membros dormentes se
confundem com os membros dos demais. Como se fôssemos um único
organismo, composto de inúmeros braços, pernas e cabeças, harmonizados
por um pensamento comum.
Agora o carro pára. Minhas unhas raspam o metal do fundo.
Dentro do silêncio, um silêncio maior se faz. Alguém passa a mão no meu
rosto, como se quisesse despedir-se. As comportas se abrem dando
passagem a uma luz acinzentada. Vejo os rostos pálidos dos meus
companheiros. Parecem crianças. Não: parecem seres de um outro mundo,
um mundo futuro. Ou um mundo que não foi possível. Eles temem. Eu
também temo. Abaixo de nós vejo o poço cheio de lanças pontiagudas onde
se entrelaçam serpentes. Do poço até as comportas, uma rampa inclinada.
Um vento começa a sugar-nos para o poço. Tento segurar-me no chão do
carro, minhas unhas se estraçalham contra a aspereza do metal, meus
dedos estão ensangüentados, meu corpo exausto. Outras carnes roçam a
minha, bocas, seios, braços, olhos. Guardo nos dedos um punhado de
cabelos que não são meus. Não resisto mais. Ao passar, alguém se agarra
em mim, carregando-me junto. Vamos abraçados, nossas costas roçando

doloridamente pela superfície escorregadia da rampa. Por cima de nós, um
céu cinzento. Lá embaixo, as cobras e as lanças. Venenosas, agudas. Abraço
com força o meu camarada e fecho os olhos como se gritasse. Como se
pudesse gritar.

A VERDADEIRA
ESTÓRIA DE SALLY CAN DANCE
(AND THE KIDS)
HISTÓRIA
EPIGRAPHE:
Os discos voadores (OVNIs) existem e são
pilotados por seres procedentes de outros planetas, esta
a conclusão a que chegou o governo dos EUA, o qual
lançará uma campanha com a finalidade de preparar o
mundo para aceitar os visitantes extraterrestres.
From Almanaque do Correio do Povo 1975, p. 21

INTRODUCTION TO HELL
La madrecita empezó a hablar machucado, q nem se podia sequer tentar
conversar naquele hogar, q estavam todos locos, no começo Sally até deu força,
pêro la madrecita empezó a hablar cada vez más machucado y con más frecuencia,
então Sally deu um pontapé no cuzco (era un perrito de estimação, peruano
autêntico) q costumava se roçar en sus legs y gritou q cachorro tinha q ser tratado
na porrada, senão vira bicha, sacou, madrecita? La madrecita dijo q não entendia
cockney y q cada vez ficava más difícil, y diga-se a favor de Sally q nessa época ela
tentou de muitos ways, cuando la barra pesava mucho apanhava o café ou o prato
de comida (as peleias eram always na hora das refeições) y subia para su
habitación, donde se quedava ouvindo Bob Dylan (sobretudo "Hurrycane" y fumando
horrores, hasta q la madrecita rides again: q Sally estava mui magra, q essa mania
de não comer carne, não q eu tenha nada contra, pêro mira: yo comi carne más de
cinquenta anos y aqui estoy guapa.
Sally encarava dura a violência carnívora da madrecita emputecida, mas
preferia always não ser agressiva, mas dizer o q pensava REALMENTE com
maiúsculas (era tão pretensioso pensar q pudesse um day dizer REALMENTE tudo q
pensava com maiúsculas) — enfim, Sally calava. Só q nos últimos tempos, vinha
observando sem tomar nenhuma decisão about that, mas nos últimos tiempos vinha
calando demás.

One day Sally enlouqueceu y sem querer falou para her brother-sister q era
apenas una sombra y the brother-sister of Sally foi correndo contar todo para la
madrecita y una hermosa mañana when Sally was posta em repouso entre sus
almohadas indianas ouvindo justamente "Here comes the sun" (little darling),
inequívoco sinal de su baja voltagem moral necessitada de brilhos ou something up
cuando la madre adentro abruptamente en su habitación y con la fala mazia mazia y
una tisana de bergamoteira q Sally até curtiu because tinha lido q bergamoteira
bajava a pressão botava down-down y cuando estava in the better of the party
traduzindo para la madrecita la segunda parte da letra de "Eleanor Rigby" eis senão
q dois homens (zarrões) puseram la puerta abajo enfiaram Sally numa T-shirt de
fuerza y carregaram-na para una clínica psiquiátrica es decir para un hospício já que
Sally não trabalhava y portanto não descontava INPS além disso era maior de idade y
su madre una pobre viúva ai ai coitada de mim ai de mim ai de mim no hospício
após una terapiazita rápida à base de eletrochoques neozine artani & insulina,
Sally finalmente retornou aos braços da sociedade q a gerara inteiramente
recuperada y hoy es un elemento útil à coletividade trabajando oito horas por dia no
BNH donde já conseguiu financiamento para una quitinete y provendo
satisfatoriamente segundo relatório da assistente social las modestas necessidades
de su perra madrecita.
THE END
(exit)
INTERMEZZO
§ 1. Sally não declarou to her brother-sister ser apenas una sombra.
§ 2. La madrecita no se adentro en su habitación.
§ 3. Sally não degustou a tisana de bergamoteira (onde havia sido colocado
forte soporífero).
§ 4. Nem tampouco todo o resto, inclusive hospício, BNH, quitinete etc. etc.
Mas é preciso então q se diga qual foi
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(AND THE KIDS)
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Obs. a) Se você achar q é invenção, assinale com um x o primeiro . Se você achar
q é real, assinale com um x o segundo
.
Obs. b) Assinalar este ou aquele
não modificará coisa nenhuma no desenrolar
dos phatos, mas achamos q, em se tratando esta de uma obra aberta e
essencialmente comunicativa, o leitor deveria participar nem q seja modestamente
de sua confecção. Then, let's go there:
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Jornalista Jaime Gargioni
Martin Scorsese
Esquina maldita (Alaska, Marius, Copa-70,
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Editoras Vozes e do Brasil S/A
(q nos forneceram preciosíssimos elementos)

BEGIN THE BEGINNER

No princípio era o verbo. Isto é: Sally falava muito. Isso no
princípio. Después veio aquele negócio da madrecita empezando a hablar
machucado y Sally, q no fundo sempre foi apenas una lovely teenager,

seguindo os conselhos de sua amiga Gilda, adestrava-se em equilibrismos a
ponto de, antes de optar definitivamente pelo silêncio y portanto tornar-se
una sombra, conseguir manter duas discussões simultâneas com la
madrecita y the brother-sister, sustentando pontos de vista absolutamente
contraditórios, sem q nenhum de los dos percebesse. Acabavam todos
gritando muy alto y quebrando a primeira coisa quebrável q estivesse à mão,
hasta el vecino de abajo reclamar, first, logo após, por ordem: o da esquerda,
o da direita y el de arriba, q não reclamou porque o apartamento de Sally
and the family, sem ser de cobertura — q la madrecita (como já foi dito) no
tenía recursos —, ficava no último andar. Veio o síndico, porteiro, polícia, y
foi então q Sally, sem pensar nisso, um dia, lendo A política da experiência,
de R. D. Laing, encontrou este trecho: A sanidade parece repousar
amplamente, hoje, na capacidade para adaptar-se ao mundo exterior — o
mundo interpessoal e o reino das coletividades humanas. Como esse mundo
exterior humano está quase completamente separado do interior, toda
percepção pessoal já apresenta graves riscos. Mas desde que a sociedade,
sem saber, encontra-se esfaimada pelo que há de interior, as exigências para
se evocar a sua presença de maneira "segura'', de modo que não seja preciso
ser levada a sério, etc. são tremendas, e a ambivalência igualmente intensa.
Não admira que seja tão grande o número de artistas que naufragaram
nesses rochedos nos últimos 150 anos — Hölderlin, John Clare, Rimbaud,
Van Gogh, Nietzsche, Antonin Artaud. Os que sobreviveram possuem
qualidades excepcionais — capacidade para o segredo, o disfarce, a astúcia.
Nesse momento, presa de estranha emoção, opressa sob o
sentimento de algo q desconhecia, qual asa negra acariciando suas
espáduas

juvenis,

Sally

cerrou

abruptamente

o

volume

finamente

encadernado em percaline. Nervosamente, suas mãos buscaram um cigarro
à cabeceira. Com dedos trêmulos, acendeu, tragou (sugere-se aqui uma
tomada bem lenta: a atriz deve passar inteiramente para o público a sua
ansiedade, através de gestos como, por exemplo, roer as unhas ao mesmo
tempo em q fuma, mordendo os lábios e piscando inúmeras vezes). Releu,
atónita: capacidade para o segredo? o disfarce? a astúcia? Com um felino
impulso, pôs-se em pé e esgueirou-se sorrateira hasta la habitación de sua

perra madrecita y experimentou la peruca verde (q te quiero idem). I can get
no satisfaction, resmungou, descalçando os tênis para envergar as sandálias
douradas de altíssimas plataformas y o longo de cetim púrpura. Lixou
cuidadosamente, poliu y pintou as uñas, colocando um pouco de purpurina
antes (Se você quiser um esmalte diferente, jogue dentro do vidrinho
purpurina e duas bolinhas de ferro — para misturarem bem. Agite antes de
usar.
From "Dicas que facilitam a vida", Capricho nº. 381, 18 de junho de
1975, p. 73) e olhou-se no espelho.

FLASH-BACK {Sally meets The Kids)

Sally

vem

caminhando

por

uma

avenida

deserta.

Está

amanhecendo. Não há automóveis, nem ninguém mais, exceto Sally. Ela vem
devagar, jeans arremangados até os joelhos, cabelo em rabo-de-cavalo,
camisa xadrez, descalça, um tamanco em cada mão. Detém-se para observar
melhor algo dentro de uma lata de lixo. Nesse momento, por trás da mesma
lata de lixo, aparece a cara de um cachorro buldogue. Sally recua. O
buldogue encara-a fixamente. Sally não faz nenhum movimento brusco.
Seus olhos se esgazeiam, seus lábios fremem nos cantos. O buldogue
continua saindo de trás da lata de lixo. Depois do pescoço, seu corpo vai-se
estreitando e ganhando escamas, até revelar-se uma serpente inquieta, com
a cauda terminando em ferrão. Sally recua ainda mais. O buldogue retira a
máscara. É Mike Pocket-Knife, signo Scorpio, líder dos Kids, q gosta de usar
fantasias quando a barra pesa. — S. i. m. p. — ele saúda (Sociedade
Itinerante Meio Pirada, ou abreviatura de "Simpathy for the Devil", segundo
os arquivos da Underground Press).
— S. i. m. p. — responde Sally. E deixa cair o tamanco esquerdo.
Com estrondo. Acaba de conhecer The Kids.

TERCIOPELO DE MI VIDA
Peruca verde, longo de cetim púrpura, unhas cintilantes,
sandálias douradas de altíssimas plataformas, Sally miro at herself in the
glass. Passou lentamente las manos pelos quadris, o vestido realçando um
pouco o busto quase inexistente. Agora, pensou excitada, agora sim
deveriam entrar os dois homens (zarrões). Depois lembrou q essa história
dos homens (zarrões) tinha sido deixada pra lá. Then mudou de assunto y
walked to su habitación. Empty hogar. The brother-sister of Sally ainda não
chegara do IPV (Instituto Pré-Vestibular), onde fazia cursinho para
economês, embora suas aptidões fossem mais para a área humanística, q
ele(a) rejeitava violentamente por recear ser tachado(a) de homossexual
(bicha ou sapatão) pelo Corner's Club, entidade da qual era sócio(a)
benemérito(a). La madrecita tinha ido levar sete velas negras, sete charutos,
sete cocadas, uma garrafa de pinga (Três Fazendas), uma folha de papel
celofane e um cordeiro para mãe Juliana de Oloxá, deus dos lagos (Obatalá,
o Céu, uniu-se a Odudua, a Terra, e dessa união nasceram Aganju e
lemanjá, respectivamente Fogo e Água. lemanjá desposou seu irmão Aganju,
de quem teve um filho, Orungan. Apaixonou-se este por sua mãe lemanjá,
nascendo então os seguintes filhos, todos divindades: Dada, deus dos
vegetais; Xangô, deus do trovão; Ogun, deus do ferro e da guerra; Olokun,
deus do mar; Oloxá, deus dos lagos; Oyá, deusa do rio Níger; Oxun, deusa
do rio Oxun e mãe da cantora Clara Nunes; Obá, deusa do rio Obá; Orixá
Okô, deus dos caçadores; Oké, deus dos montes; Ajê Xaluga, deus da
riqueza; Xapanan (Shankpanna), deus da varíola; Orun, o Sol; Oxu, a Lua —
from Almanaque do Correio do Povo 1975, p. 137). Ainda sobre esse assunto
diga-se, sob pena de não revelar toda a áspera verdade: a) Sally vezenquando
admirava em silêncio as rivelinianas coxas of her brother-sister, depois

crispava a mão direita sobre a testa e exclamava: — Ai de mim! Não somos
deuses!; b) mais informações sobre a mitologia ioruba tinham-lhe sido
fornecidas por su mejor friendship, Selma Jaguarassu. Y acá, infelizmente
para a disponibilidade de tempo do(a) caro(a) leitor(a), mas perfeitamente de
acordo com nossa intenção de esclarecer definitivamente toda a verdade
about Sally (and The Kids), devemos fazer um parágrafo para a

INTRODUÇÃO A SELMA (Flash-back nº. 2)

Sally met Selma no primeiro FICNA (Festival de Cinema Nacional
de Altamira). Quando abriu as janelas de sua suite, um pouco aborrecida
com a voracidade dos mosquitos, q não a deixara repousar más q três
míseras horas, o calor viscoso da selva grudando o tule da camisola contra el
cuerpo, viu primeiro a jaguatirica de estimação do boy afastando-se da
piscina com água azul importada de Amaralina (era-lhe permitido — à
jaguatirica — desfrutar de um banho antes do despertar dos hóspedes) y,
logo a seguir, sem tener tiempo para pensar, on the grass: uma esplêndida
mulata de enormes cabelos desgrenhados enfeitados por uma selvagem flor
vermelha. Era Selma, soube ao primeiro olhar. Selma olhou para ela. "Devo
estar medonha' ', pensou Sally sorrindo com a boca fechada para ocultar o
aparelho nos dentes. Tão logo a viu, com gestos bruscos, Selma jogou longe
a parte superior do maiô tigrado, colocou-se subitamente em pé, apanhou o
primeiro cipó y desapareceu na selva com um rugido estarrecedor.
Sally desceu as stairs, tomo de la parte superior do maiô y
comprimiu-a ardentemente contra o ventre. Selma, Selma Jaguarassu, the
queen of the jungle, estava here/now, em carne (farta) y ossos (poucos),
tinha visto com sus próprios ojos, pensou ajeitando os óculos de lentes um y
meio no esquerdo y três y un cuarto no direito. A la noche, cuando tentava
dormir, después de ter assistido à pré-estréia de Quem muito dá um dia se
escracha, ainda intrigada com a lúcida colocação sócio-político-existencial,
se bem que um tanto niilista, do jovem diretor Valdomiro Jorge, com quem
tomara gin-fizz no grill-room do Altamira's Palace Hotel até as três da
matina, tentando provar-lhe exatamente o contrário da proposição da

controvertida obra, ou seja: que seria perfeitamente posible dar ainda
muitíssimo mais (caso houvesse demanda) sem chegar contudo never a
escrachar-se, hipótese contra a qual o rebelde Valdomiro Jorge, na ânsia
kierkegaardiana de organizar o Kaos, não poderia jamais concordar, caso
contrário precisaria abdicar de todas as suas concepções cinematógrafosócio-político-existenciais — enfim: tentava dormir, por la noche, cuando um
rumor violento fez com que soerguesse o busto no leito. As narinas
frementes, ali estava a voluptuosa Selma Jaguarassu:
SELMA (com um rugido agreste): Vim buscar a parte superior do meu
maio tigrado.
SALLY (desabotoando lentamente a camisola de tule): Está em meu
corpo. (Sussurrando) lt's in my body. (Gemendo) Está en mi cuerpo.
SELMA (rosnando e cingindo a cintura da donzela num feroz amplexo):
S. i. m. p.!
Obs.: (Nesta altura, para evitar — embora inevitáveis — futuros
problemas com a conhecida firma distribuidora dos afamados Cintos de
Castidade Mental S.S., a câmera pode (deve) desviar-se dos corpos suados
para el reloj de cabeceira e fixá-lo durante o tempo necessário. A trilha
sonora deve manter, em contraponto, suspiros y gemidos very hots com o
tique-taque cibernético del reloj — se possível, digital, y se possível, ainda,
sugere-se que desperte com a interpretação de Ney Matogrosso para "Trepa
no coqueiro", finalizando então a tomada).
Después desse curioso phato, tornaram-se amigas inseparáveis,
univitelinas, embora por vezes tivessem alguns choques ideológicos.
Profundamente latina, sometimes Selma criticava acerbamente o vocabulário
y los maneirismos

anglo-saxões de

Sally, citando como argumento

as seguintes palavras de Ruy Barbosa: Uma raça cujo espírito não defende o
seu solo e o seu idioma entrega a alma ao estrangeiro, antes de ser por ele
absorvida, y llegando mismo a lamentá-la como vítima-símbolo da violação
de nossa cultura y do escapismo da juventude; ao passo que Sally, embora
admirasse a Selma más q a su própio ego, obtemperava ser essa atitude, a
essa altura do campeonato, inteiramente utópica & reacionaria, citando
Mick Jagger (it 's only rock and roll, but I like it) y chamando-a de vestal de

um deus morto, festiva, careta y otros adjetivos menos publicáveis. Como
não eram dogmáticas, concluíam q, embora estivessem no mesmo barco, as
maneiras de remar podiam perfeitamente ser diferentes. Além do q,
acrescentavam em coro, acariciando os mútuos seios, o barco estava
inapelavelmente furado. Y todo bien. Or not. Separaram-se con los ojos
marejados de lágrimas amargas: Selma ofereceu sua casinha palafita às
margens do Maicuru, margem esquerda do Amazonas, y Sally su
departamento na av. João Pessoa, Porto Alegre, 90 000.

DECISÃO FATAL
Ahora, in front of the glass, peruca verde etc. etc, Sally pensava
justamente em Selma. Não tinha mais nobody-nadie a quem recorrer.
Localizou o Comando Geográfico em su mind, discou o código da América do
Sul e, rapidamente, traçou o roteiro. Do Maicuru poderia, fácil e
clandestinamente, atingir o Suriname; do Suriname alcançaria Trinidad,
passando

por

Tobago,

Granada,

St.

Vin-cent,

Barbados,

Martinica,

Dominica, Guadalupe, Antigua y Barbuda, hasta Puerto Rico, República
Dominicana, Haiti, Cuba — Cuba não ("este passaporte não é válido para
Cuba", lembrou), melhor desviar pelas Bahamas, hasta Nassau y la Florida,
onde poderia vender algum artesanato aos veranista y llegar finalmente a El
Paso, onde Don a esperaria com uma cesta de flores de peyote ainda frescas,
como de costume.
Selma naturalmente não a acompanharia, fiel a su luxuriante y
úmido amazonic dream. Sally não se atrevia a partir sozinha. Roeu algumas
unhas antes de a luz fazer-se em su cabeza y recordar-se — of course! — dos
Kids. Como pudera olvidá-los? Ligou imediatamente para o IAPI, pediu para
falar com Mike Pocket-Knife. Ele atendeu prontamente, dizendo q estava à
espera (havia uma insólita relação telepática entre os dois). Ela perguntou se
seu passaporte mais o dos outros Kids estavam em ordem. Ele disse q não,

mas podia conseguir alguns no mercado negro em questão de quarenta
minutos. Ela perguntou se estariam a fim de acompanhá-la numa pequena
trip. Expôs-lhe o tra(pro)jeto. Sem manifestar nenhum entusiasmo, ele disse
secamente q sim. Providenciaria os papéis para todos, daria uma revisada
nas motos, compraria um novo blusão de coiro y la aguardaria dentro de dos
horas na saída da freeway próxima à Rodoviária. Sally desligou. Conhecia-o
sobejamente bem para saber q não blefava.

EPILOGUS
Os dados estavam lançados. Arrancou nervosamente a peruca
verde, verteu solvente nas unhas, espatifou o longo de cetim púrpura y as
sandálias-douradas-de-altíssimas-plataformas,

tomou

da

mochila

no

guarda-roupa y jogou inside: 1 par de jeans boca justa outro boca larga (não
sabia como estava a moda no Caribe); 1 pandeiro com fitas; l foto de
Mercedes Sosa (presente para Selma); l seringa nova (presente para Mike); 1
pôster de Mick Jagger; l fita magnética com o último LP de Rita Lee; 1
recorte de uma entrevista com Denise Bandeira; l túnica indiana; 1 vidrinho
de patchuli, pela metade; 1 exemplar de Be Here Now; 1 par de tênis e 1
bustier de lamê prateado q comprara no verão passado em Buenos Aires.
Rodou por alguns segundos pelo quarto, antes de atinar com o sleeping-bag
y a barraca Priscilla detrás de la puerta. Después, foi até o banheiro,
apanhou o batom ciclamen e riscou fuerte no espelho: Sally doesn't live here
anymore. Cheirou duas ou três carreiras e, antes de sair, ainda teve tempo
de jogar contra os ladrilhos a velha seringa manchada de sangre. No
elevador, cruzou com la madrecita.
— lt's ali right, man — disse batendo a porta. — I'm only
bleeding.

— Já te disse mais de mil vezes que não entendo inglês, Maria
Suely — resmungou la madre.

THE END (exit)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
§ 1. About Selma: sabe-se q atualmente percorre a bacia
amazônica colhendo grandes aplausos da crítica especializada, sob o
pseudônimo de Jacira, a Fera Equatorial, engajada como trapezista no Gran
Circus Life Circus Est, de propriedade da trapezista Gilda, com quem,
comenta-se, mantém conturbado envolvimento sáphico.
§ 2. About the brother-sister: foi aprovado(a) em décimo quarto
lugar no vestibular para o Curso Superior de Economês da UNISINOS. Tanto
ele(a) como la madrecita concordam q assim foi mejor para todos.
§ 3- About Sally (and The Kids): recentemente foram vistos
fazendo auto-stop on the road between Tucson y Dallas. Mike Pocket-Knife
usava uma fantasia de Besta do Apocalipse, com o número 666 aplicado
sobre o sexo volumoso; Pete Syringe trazia o braço direito na tipóia e Sally
usava um penteado mula-manca, sapatos salto-agulha e saia godê-ponche.
Nada mais se soube.

MORAIS OPTATIVAS
(Assinale com um x a sua preferida ou acrescente na linha pontilhada
a sua sugestão)
D Bevette piú latte.
D La dicha es una arma caliente.
D Quem não dormiu no sleeping-bag, nem sequer sonhou.
D Brazilian are, before anything, a strong people.
D Je suis comme je suis.

D The dream is really over.
D Não é nada disso.
................................

PEDRAS DE CALCUTÁ
À sua frente: uma senhora gorda com duas meninas pela mão, a
do lado direito de vestido azul e carpins brancos, a do lado esquerdo de
vestido rosa e carpins laranja; às suas costas: um pedreiro sem camisa, o
tronco reluzente de suor, empurrando um carrinho-de-mão cheio de cal
contra sua bunda, pedindo-lhe que se apressasse; do lado direito: como uma
cerca de ferro com um cartaz desses que dizem "Atenção: homens em obra",
ou coisa assim; do lado esquerdo: um outdoor que visto de muito perto, por
sobre o ombro, limitava-se a grânulos muito salientes, talvez um par de
lábios vermelhos entreabertos; por cima: o sol como um ovo frito sem clara
num céu lavado de janeiro; por baixo: os buracos da calçada; em volta, além
ou longe ou mesmo perto: o rumor dos automóveis, escapamentos abertos,
motocicletas, caminhões.
E a grande merda escondida atrás de tudo, quando fechava a
porta do apartamento sobre as costas das visitas, e então olhava os pratos
sujos e a geladeira vazia, os cinzeiros cheios, os restos de presenças pelos
cantos, e tinha pensado em pedir para qualquer um, um pouco mais, uma
conversa qualquer, as pequenas estocadas rechaçando aproximações: os
olhos circundados pela carne um tanto flácida, um tanto escura, que via no
espelho depois. Da porta, olhava. E lavava pratos como quem suspira,
verificava a água das plantas tocando nas pequenas folhas, enveredava pelo
pouco espaço disponível ainda com a tontura de alguns goles a mais levando
a mente para lugares inesperados. E a grande mentira das janelas
escancaradas sobre os paredões, ou a televisão ligada e um olho após o
outro escorregando para uma espécie de sono, e o visgo, então, ou um
cigarro — havia es demais na sua vida, como se uma ação gerasse outra ou

desse continuidade às anteriores, num ciclo sem fim, como uma passarela
lisa

onde

escorregava

amável,

ao

ritmo

dos

vivaldis

que

escolhia

especialmente para os vinhos brancos. Tinha vontade de vomitar, e não
vomitava. Vontade de gritar e não gritava. Gentil, amável, tolerante e sem
sexo, os patins dominando a lisa passarela, em gestos graciosos como os de
um trapezista após o salto, mas nunca mortal a ponto de qualquer queda
não ser prevista ou amparada por uma sólida rede de amenidades, e a
grande merda, e o indisfarçável medo emboscado nas paredes do
apartamento, e os inúteis cuidados, e a cama vazia no fundo do quarto, os
dedos ansiosos, o ruído dos carros filtrado pelas paredes, a campainha em
silêncio, algum livro e depois o poço viscoso. Algum cigarro, nenhum ombro,
alguma insônia, nenhum toque, um último acorde de violino, e depois o
sono, e depois.
À sua frente: a senhora gorda olhou para trás sem dizer nada,
enquanto a menina de vestido azul e carpins brancos dizia que iam chegar
atrasadas e a menina de vestido rosa e carpins laranja repetia que estava
cansada; às suas costas: o tronco reluzente do pedreiro deixou escapar uma
gota de suor que escorregou por entre os mamilos escuros para acompanhar
o fio de pêlos da barriga, ultrapassar o umbigo para despencar calça
adentro, pedindo-lhe que se apressasse; do lado direito: a cerca de ferro, a
cerca de ferro, a cerca de ferro e a placa que não conseguia ler porque o
movimento não permitia que se detivesse; do lado esquerdo: talvez lábios
entreabertos, talvez um par de nádegas, talvez o interior rosado de pernas
escancaradas, talvez o canto de um olho, retículas graúdas e um roxo ao
fundo que o ombro lentamente ia deixando para trás; por cima e por baixo: o
sol, o chão e pés inchados pelo calor e em volta os ruídos, a luz demasiado
clara ferindo a retina, o chão irregular contra a sola dos sapatos, nem além
nem longe mas demasiado perto em cheiros e tonturas de formas em
movimento passando passando passando.
Não entendia direito, mas era tão bonito que acompanhava com
o dedo, palavra por palavra, enquanto a chuva caía — he is always
intoxicated with the madness of ecstatic love, um pensamento maligno em
direção às visitas fugitivas, bem feito, a chuva desmancharia penteados e

mancharia panos — he is always intoxicated... —, quem sabe um chá? mas
voltava às folhas para encontrar a gôndola dourada e sempre aquela figura
com o colar de flores brancas, a estranha luz em volta da cabeça, como era
mesmo? áurea, diziam e ria, superior, aura, corrigia mentalmente, e mais
atrás a vegetação, algumas palmeiras e plantas inidentificáveis, mas sempre
tão verdes, uma torre ao fundo, os mantos brancos e alaranjados, e de
repente o prego cravado entre os olhos, tão nitidamente que piscava, num
outro lugar, de um outro jeito, onde pudesse soltar um gemido ao invés de
um sorriso amável, os dedos ganhando vida própria em direção ao segredo
adormecido, mas as vegetações, ou virar o disco, ou despejar o cinzeiro na
privada, puxar a descarga, voltar-se para o espelho e beijá-lo com dentes e
unhas, como era mesmo — he is always intoxicated with the madness... —, o
cortejo avançava em direção contrária a seus passos, era mentira: virar a
página como quem puxa a descarga, mas o prego, como se a privada
resolvesse agir de modo contrário, ao invés de tragar, devolvendo a merda
sobre a louça verde até o corredor, até a porta do quarto e a beira da cama,
onde encolhia os pés, sem proteção — sem proteção alguma encolhia os pés
enquanto a merda subia e podia distinguir os grãos de milho de ontem, os
nacos duros de cenoura de hoje, um violino, um poço, um dedo de unha
roída e um despertador amarelo marcando sempre a mesma hora.
À sua frente: a senhora gorda parou, enxugando a testa, sem dar
atenção (viscosa, atingia os tornozelos) à menina de vestido azul e carpins
brancos repetindo que iam chegar atrasadas e a menina de vestido rosa e
carpins laranja estourava uma enorme bola de chiclete; às suas costas: o
pedreiro chegou tão perto (envolvia os joelhos, macia) que pôde sentir o
cheiro de carne suada; do lado direito: conseguia ler, agora, assim "Proibido
Ultrapassar (feito mãos de palmas molhadas, circundando o sexo) a Cerca";
do lado esquerdo: talvez um horizonte, talvez o interior de um cravo (chegava
ao umbigo, grânulos miúdos depositando-se no orifício), talvez uma funda
garganta aberta; por baixo: o sol arrancando reflexos de um escarro
esverdeado, uma lata vazia (atingia o peito, acariciava os mamilos) de cerveja
e um prego enferrujado; em volta: sombras velozes, bolsas, cores, cotovelos,
testas contraídas (suavemente, subia devagar pelo pescoço alcançando o

queixo), pernas e bundas; por cima: ergueu a cabeça com sede, como o
último impulso de um afogado, e antes de a massa marrom cobrir seus olhos
ainda pôde ver a longa esteira branca de um avião a jato cortando o céu. O
cheiro era insuportável mas, com as narinas apertadas, sem saber por quê,
com alívio, teve certeza absoluta de que aquele avião estava indo para
Calcutá.

***

Em 1977, o escritor e dramaturgo gaúcho Caio Fernando Abreu, então
com 28 anos, organizava sua terceira coletânea de contos, Pedras de
Calcutá. 0 livro assinalava a conclusão de uma trajetória pessoal de
independência em relação ao estado natal (Caio ampliara sua carreira
jornalística para São Paulo e Rio de Janeiro), ao país (vinha de um período
de três anos de auto-exílio em Londres, Estocolmo e Amsterdã), e afirmação
de liberdade pessoal e não submissão ao arbítrio do regime militar. Com
tudo isso, tratava-se de uma obra extremamente representativa do que se
passara com muitos jovens no mundo todo.
Dividindo o volume em dois ciclos, os contos "Mergulho I" e "Mergulho
II" assinalam os temas dominantes. De um lado, a vivência quase
alucinatória da própria experiência física, objeto de narrativas atormentadas
em que o corpo dos personagens suporta o drama de suas vidas. De outro,
indivíduos em busca de fatos capazes de oferecer um desfecho para
situações tão insuportavelmente em suspenso que toda possibilidade de
solução representa ansiedade, tensão e expectativa quase desesperadora. De
cada ação se deseja extirpar uma dimensão anterior e conflituosa: da morte,
a sua espera (como em "0 inimigo secreto"), da decisão, o imobilismo que a

antecede ("Divagações de uma marquesa"), do amor, a hesitação ("Aconteceu
na praça XV" e "Joãozinho e Mariazinha").
Os contos resultantes exprimem o horror que pode existir entre
pessoas que se descobrem perseguidas não tanto por uma ditadura, como
por si mesmas. "Pedras de Calcutá é, na sua quase totalidade, um livro de
horror" — definiu Caio Fernando Abreu. "Principalmente (mas não
unicamente) da minha geração.”

Caio Fernando Abreu nasceu em 1948 em Santiago do Boqueirão, no
Rio Grande do Sul, e morreu em 1996 em Porto Alegre. Tem doze livros
publicados no Brasil, entre eles Morangos mofados (1982), Onde andará
Dulce Veiga? (1990), Os dragões não conhecem o paraíso (1991) e Estranhos
estrangeiros (1996), publicados pela Companhia das Letras. Vários de seus
livros têm traduções na França, Inglaterra, Alemanha e Holanda. Em 1994
seu romance Onde andará Dulce Veiga? foi um dos seis finalistas do prémio
Laura Battaglion para o melhor romance estrangeiro na França.

Um homem certa manhã se afoga em seu próprio corpo.
Borboletas nascem da cabeça de um rapaz. Uma pessoa recebe cartas
ameaçadoras, que descrevem e julgam seus atos mais secretos. As situações
absurdas ou inusitadas desses contos apresentam os temas que haveriam
de caracterizar a obra de Caio Fernando Abreu – a angústia, o sentimento de
isolamento, a dificuldade para manter a integridade e a pureza num mundo
opressivo, o repúdio à língua comum da violência, a raiva, a fragilidade.

Caio Fernando Abreu é mestre em converter o absurdo em
profunda violência física de seus personagens, que sentem a dor da
existência em músculos e nervos, e vêem seus limites contraírem-se até a
superfície dolorida da pele.
Escritos durante a vigência do regime militar, os contos de Pedra
de Calcutá cumprem a difícil tarefa de representar vidas que perdem o
sentido a partir de si mesmas. Dão voz a “uma geração violentada,
colonizada e drogada a partir de 1964”. Neles, um absurdo em carne e osso
cumpre a intenção de retratar “o horror real, exacerbado, do dia-a-dia
subjetivo e objetivo das pessoas”.
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