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Prefácio  

Era uma vez, e continua sendo, uma mulher-menina que 

parece colher do dia a dia quase todas as singelezas. Uma 

mulher que observa sempre o que sua menina sente. Uma 

alma inquieta, feminina, divertida, sem vergonha, que 

divide conosco travessuras, como passar spray prateado 

em sua pastora no trajeto banheiro-cozinha na manhã 

seguinte a um porre, ou se permitir, de repente, parar 

tudo e soltar as mãos, o olhar e os pensamentos e pedir 

um picolé enquanto congela o tempo; que confessa as 

dores de se perceber invisível diante do homem que ama e 

de se deixar, corajosa, mergulhar no oco dentro de si que 

às vezes sente; que percebe a realidade lhe caindo sobre a 

cabeça como um tijolo quando as delicadezas se assustam 

e fogem; que se integra aos ciclos da natureza, às 

sementes, aos renascimentos, se diverte e recebe a chuva 

quando vem, do jeito que vem, assim como recebe a vida; 

que colhe as belezas de quem a rodeia como se colhesse 

flores no jardim para nos presentear; que brinca com as 
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palavras, derrubando sílabas e se ajoelhando para pegá-las 

no chão; que quer comer tudo com a mão e o coração; que, 

com sabedoria, nos ensina que linha pode ser laço, mas 

também pode dar nó. 

Com um pé na crônica e outro na poesia, Todo mar alagado 

de mim é um passeio (passo a passo) cheio de surpresas 

pelo caminho. A descrição minuciosa e atenta das coisas 

cotidianas e a poesia inevitável presente em tudo, mas 

nem sempre percebida, ganha, aqui, contornos 

autobiográficos. Tina e sua escrita criam uma “autografia” 

de experiências e memórias, na qual a brincadeira entre a 

representação do real e a própria realidade nos prega 

peças: para onde ela está me levando agora? Mas sua 

escrita corre solta, livre. Pouco depois dos primeiros 

passos, nos chega fácil, íntima, embalada por um som 

conhecido. Porque tudo da vida (a vida em si) se revira 

dentro dela até chegar em seu coração. Esperemos os 

próximos batimentos. 

 

— Teresa Athayde, professora de teatro, 

locutora e a Lara do Castelo Rá-Tim-Bum  
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Autorretrato aos 47 anos1 

 

asceu em 1970, no dia 27 de maio, na cidade de São 

Paulo. 

Casada há 26 anos com o mesmo homem, tem quatro 

filhos. 

Altura: 1,545. 

Sapato nº 35. 

Roupa tamanho P. 

Prefere andar. 

Costumava gostar de vizinhos. 

Adora rádio. Detesta TV. Não gosta de telefone nem 

campainha tocando. 

Fala alto. Admira quem fala baixo e se faz ouvir. 

Usa óculos só para ler. Cabelos longos ondulados. Gosta 

deles soltos e cheirosos. Lava-os todos os dias. 

Prefere salgado a doce. 

                                                
1 Baseado em texto de Graciliano Ramos, Autorretrato aos 56 anos. 

N 
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Guarda Nutella no armário do quarto. 

Gosta de música e de cantar. Tem um filho guitarrista, 

outro pianista e outro baterista. A filha gosta de pintar. 

Sua leitura predileta: livros de papel. 

Escreveu vários diários, depois queimou todos numa 

fogueira, depois se arrependeu. 

É viciada em caderninhos. 

Gosta de beber vinho tinto e Sol com limão. 

Não é ateia, nem crente. Não treina em academia. Pratica 

Yôga em casa. 

Odeia cheiro ruim. Adora a juventude. 

Gosta de ler Hilda Hilst, Ana Cristina César, Manoel de 

Barros, Paulo Leminsky e Valter Hugo Mãe. 

Não gosta de grosseria, nem escrita, nem falada, nem 

gesticulada. 

Não deseja a morte para ninguém, mas preferiria um 

mundo menos opressor. 

Gosta de escrever bem cedinho, antes do resto da casa 

levantar. Não gosta quando perde a hora. 

Não fuma cigarros, mas já experimentou. 
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É autônoma. Já foi empregada, mas não gosta de 

escravidão. 

Embora pense ser confusa e desorganizada, as pessoas a 

acham calma e decidida. 

Tem um guarda-roupa pequeno, minúsculo e abarrotado. 

Fica ansiosa quando tem que escolher o que vestir e 

detesta fazer mala. 

Gosta de escrever por fluxo de consciência. Não tem 

fôlego para textos longos. 

Às vezes fica presa a si mesma. Prefere a liberdade. 

Escreve à mão e digita tudo depois. 

Seu maior amigo é o Mauricio. Suas melhores amigas são 

a Gisela e a Plim. Admira a Rosine. Quer muito bem à Rita 

e à Sarah. 

Está em processo de enriquecimento. 

Quando criança, gostava de trepar na jabuticabeira do 

quintal da sua casa. 

Espera morrer dormindo, feliz e saudável, depois dos 120. 
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Asabicografia 

 

asceu menina e cresceu passarinho. Era pequena e 

foi a primeira. A mãe cuidou com carinho, mas o 

pai resolveu dar banana no lanche e ela sufocou. Depois 

disso, as asas começaram a aparecer. No começo, era só 

um pequeno sinal nas costas, abaixo dos ombros — uma 

peninha aqui, uma pontinha lá. Tinha três irmãos que 

continuavam menina e meninos, mas ela só evoluía para 

passarinho. A avó percebeu desde que ela nasceu. Ouvia o 

gorjear de manhã, debaixo da janela, a menina conversava 

com o passarinho da gaiola. O pai falou que era melhor ela 

continuar menina, que passarinho não dava em nada. Ela 

tentou ser passarinho mais um pouco. O pai insistiu com 

mais força. Ela guardou as asas nos cadernos e foi tentar 

virar menina eternamente. Conheceu um menino, depois 

outro e mais outro. Sem parar, todos os dias, abria o 

caderno e vestia as asas de passarinho na noite, na 

N 
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madrugada, no quarto, no silêncio da casa adormecida. A 

avó, de novo, percebeu desde sempre e mandou a menina 

tomar banho de luar às colheradas todas as noites, que 

nem xarope para tosse.  

Um dia, a menina conheceu um touro grande e forte que 

tinha nariz de flechinha e olhos pretos de bola de gude 

brilhante. Toda tarde, ela botava as asas de passarinho 

para namorar o touro brabo que era doce. Cantava e 

saltitava para ele e emprestava suas asas para o touro ficar 

mais leve. O touro a abraçava o abraço mais gostoso que já 

ganhou e ela voava. Eles tiveram um tourinho lindo que 

já sabia voar. E tiveram um menino índio que sabia sorrir 

e abraçar. E tiveram um leãozinho feliz que sabia assobiar 

e conversava com os passarinhos que nem ela também. E 

tiveram uma sereia de olhos verdes que era da cor do luar 

e que sabia desenhar. E a menina passarinho foi 

ensinando, devagarinho, só um pouquinho, o resto da 

família a abrir as asas e voar. 
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Declaração de amor 

 

alcei meus tênis, botei um boné, peguei os óculos 

escuros. Era um domingo de manhã e saí pra correr 

na rua. Desci até a Pucc, estendi até a Unicamp, dei a volta 

no Hospital de Clínicas e comecei a interminável subida 

de volta pra casa. Faltando um quarteirão pro fim da 

ladeira, quebrei numa rua à esquerda pra cortar caminho. 

Na outra esquina, no final da quadra, do outro lado da 

rua, avistei um cachorro me olhando com cara de quem se 

prepara pra uma investida. Procurei no chão algo pra me 

defender de seu planejado ataque surpresa: achei uma 

pinha. Dito e feito, o cão atravessou correndo e latindo, 

avançando na minha direção. Atirei a pinha, errei. Ele se 

lançou contra mim novamente. Bati o pé no chão e 

mandei-o embora, ele não se intimidou. Tentei a 

indiferença e voltei a correr, ele tentou pegar meu 

calcanhar. Abri os braços e parti pra cima dele, urrando 

C 
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que nem uma ursa-humana. Não colou, ele se arrepiou da 

cabeça ao rabo e latiu mais forte, mostrando os dentes. 

Parei. Baixei os braços, afinei a voz e comecei uma 

conversinha doce, um mimimi apaziguador, quase uma 

toada. Ele silenciou, se acalmou, sorriu e se mandou. 

Domingo seguinte, saio pra correr na rua de novo, mesmo 

trajeto. Experiente, evito o confronto e não quebro à 

esquerda na ruazinha do cachorro nervoso, sigo em frente 

na avenida. Quando estou quase no final, vejo um cão. 

Duas vezes o tamanho do outro, castanho e de olhos azuis, 

espreitando pra fora do portão aberto de uma casa do 

outro lado da rua. Ele também me vê. Ah, não. De novo, 

não. Observo enquanto ele se prepara pra atravessar, se 

arriscando na frente dos carros. Vejo também que um 

homem sentado na calçada e uma criança de chupeta 

assistem à cena. Me lembro da experiência da semana 

anterior e paro de correr antes que ele consiga atravessar. 

Desacelero o passo e disfarço, caminhando como se tivesse 

saído pra comprar balas na vendinha. Não olho 

diretamente pra ele, só de esguelha. Estou atenta, espero. 

Ele vem até mim, eu faço festinha. Ele me cheira 
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desconfiado, me rodeia investigativo, me olha suspeitoso. 

Não me movo. De repente, do nada, ele decide. Se 

encolhe, arma o bote que nem gato e pula pra me lamber a 

boca. Eu, surpresa pela ousadia, não consigo evitar o beijo 

resultante dessa súbita paixão. O homem na calçada se 

diverte. Com as patas enroscando meu pescoço, o cão 

apaixonado me segura e não consigo me desvencilhar de 

seu abraço. Cada vez que ameaço dar um passo, ele pula 

de novo e me enlaça. Ficamos assim, nesse impasse, eu 

tentando fugir, ele tentando me ganhar. O homem na 

calçada começa a rir, a criança de chupeta desaparece pra 

dentro do portão aberto, e eu não consigo sair do lugar. 

Uma eternidade de minutos depois, o dono dá as caras. A 

cena deve ser cômica, porque o rapaz nem faz menção de 

tomar alguma providência. Deixa-se ficar rindo junto ao 

homem da calçada. Desesperada, grito por socorro e ele 

enfim atravessa pra me resgatar do ataque de amor 

repentino de seu cãozinho passional. 

Volto pra casa descabelada, arranhada, cheia de barro e 

baba, com marcas pelo corpo todo, mas consciente do meu 
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recém-descoberto poder de despertar paixões 

arrebatadoras. Ao menos entre os cachorros. 
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Banalidades prazenteiras 

  

er bolha de sabão. Pisar em poça de chuva. Soltar 

barquinho na correnteza. Balançar na rede. Brincar 

de stop. Dormir tomando sol na areia da praia. Olhar as 

estrelas em noite sem lua nem luz. Espreguiçar. Mandar 

uma carta em papel e caneta, e envelope, e Correios. Olhar 

o fogo da lareira. Comer pastel de queijo com vinagrete na 

feira. Ir de mãos dadas e a pé até a padaria. Comer pitanga 

do pé. Pisar nas amoras caídas no chão e tingir o sapato de 

roxo. Sujar a roupa de terra e nem ligar. Dormir tarde e 

acordar tarde. Coçar uma coceira. Tirar os sapatos em dia 

de calor infernal. Boiar. Dormir no escurinho. Lavar o 

rosto de manhã. Escovar os dentes depois de uma 

feijoada. Tomar banho frio no verão e quente no inverno. 

Dirigir à noite em estrada vazia. Sentar em sombra de 

árvore e ficar olhando as folhas. Ter cabelos. Ter energia 

elétrica. Não ter energia elétrica. Levar o cachorro pra 
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passear. Lavar a cabeça com xampu cheiroso e deixar os 

cabelos secarem sozinhos. Jogar conversa fora e rir à beça. 

Tomar uma taça de vinho tinto à noitinha, depois do 

jantar. O cheiro do café fresco recém passado em coador 

de pano. Beijo de mãe. Matar a sede. Matar a fome. Ter 

algo pra fazer. Não ter algo pra fazer. Encontrar dinheiro 

esquecido no bolso do short. Lambida de gato. Silêncio. 

Desentupir o nariz. Cantar sem desafinar. Pendurar roupa 

no varal de biquíni e óculos escuros. Rolar na areia da 

praia e virar charuto. Perder o tempo vendo meninos 

empinarem pipa na beira da estrada. Vento de ventilador. 

Vento de vento mesmo. Ser surpreendido na rua por uma 

chuva de verão e se molhar inteiro. Deitar a cabeça em um 

peito e ouvir um coração batucar. Ter um banheiro por 

perto quando se está apertado pra fazer xixi. Conseguir 

comunicar o que quer dizer. Saber fazer malas. Saber usar 

as tecnologias mas não precisar delas. Não ter que lavar a 

louça. Encontrar uma vaga perfeita para estacionar. 

Respirar. Suspirar. Bocejar. Ouvir seu nome ser chamado 

para a consulta médica depois de esperar por quase uma 

hora. Lembrar de abastecer o carro antes da gasolina 
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acabar. Comprar uma calça jeans e não ter que fazer a 

barra. Conseguir não usar o cartão de crédito. Ler um livro 

até o fim e gostar. Descobrir que sua carteira de trabalho 

desaparecida estava esquecida no scanner da impressora. 

Ter alguém pra te ajudar a dar conta de algo que você não 

quer fazer. Pão de semolina do Frango Assado com 

manteiga. Tatu bolinha. Deitar no chão frio pra passar o 

calor e, sem querer, encontrar aquela foto que estava 

sumida, caída embaixo do buffet. Desligar a televisão. 

Fechar os olhos quando estão ardendo. Voltar pra casa. 

Cortar aquela pelinha levantada ao lado da unha do seu 

anelar. Não morder a língua nem a bochecha quando 

mastigar. Vestir-se com nada e ir pra lugar nenhum. Ter 

chocolate estocado pra quando der vontade. Bolsa leve de 

carregar. Não precisar carregar bolsa. Dormir e acordar. 
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Os divertidos 

 

ensei que fosse noite. Achei que o despertador do 

celular tivesse se esquecido de me acordar, ou pior, 

que tivesse mudado o fuso horário num insólito rompante 

de vontade própria. Estava escuro, bem escuro ainda 

quando abri a janela. Parecia uma embaçada manhã de 

inverno em pleno fim de primavera. Ou podia ser a 

madrugada, naquele momento frio que precede o nascer 

do sol. Não era, nem noite nem madrugada. Era chuva 

negra no céu preto de água sem chover. 

Botei o tênis no pé e saí decidida. Fui fazer minha 

caminhada, que nesse dia teve ares de muita audácia 

debaixo do aguaceiro que ainda estava preso, apegado ao 

céu. Fui sozinha. Só eu? Não. Eu e muitos outros. 

Intrépidos guerreiros que moviam seus cambitos, 

desafiando o anuviado amanhecer fora de lugar em uma 

primavera que já saudava o verão triunfal. 

P 
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Não demorou tanto assim e ela chegou sem se anunciar, 

em silêncio, sem alarde. Não houve vento, não houve 

trovão. Nenhum relâmpago azulado iluminou o céu. 

Nenhum chuvisco pra começar devagar. Apenas ela, a 

chuva, inteira e cheia de água, de repente se desprendeu 

das nuvens e desabou sobre nós, os destemidos. Chuva 

grossa de pingos gordos e recheados, molhando cabelos, 

escorrendo pelas costas, empoçando os pés. Digna de um 

dilúvio, santa chuvarada. Não era surpresa nenhuma. 

Quem saiu de casa sabia que ela viria a qualquer 

momento, num piscar de olhos ou num suspiro. Mesmo 

assim, teve quem fugisse. Teve quem desistisse. Teve 

quem parasse. Alguns abriram seus guarda-chuvas, os 

prevenidos. Teve quem corresse. Outros puxaram seus 

capuzes, os cautelosos. Teve quem se escondesse com 

medo de se resfriar. E teve quem se divertisse. Me incluí 

aí, nos divertidos. 

Os divertidos não fugiram nem puxaram seus capuzes, 

estavam na chuva pra se desenfadar, transformaram a 

molhadeira em brincadeira e aproveitaram o banho pra 

garantir o frescor do resto do dia. Não éramos muitos, 
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admito, mas éramos suficientes pra nos olharmos, 

cúmplices, ensopados e sorridentes. Não nos 

conhecíamos, mas reconhecíamos algo em comum entre 

nós, os pitorescos: um arrojado desejo de receber a vida do 

jeito que ela vem, de perseverar. A chuva nos uniu em 

uma provocação conciliadora e a aceitamos de corpo 

inteiro. Nós, os contentes, nos regalamos e nos divertimos. 

A camiseta colou, os óculos embaçaram, o short pingou, os 

tênis encharcaram e as meias se afogaram, felizes. Durou 

nem muito nem pouco, o tempo exato pra balançar as 

árvores, encher as ruas e afastar os frágeis e os finos. Foi 

nem forte nem fraca, o bastante pra se fazer molhar e 

interferir curiosamente numa manhã comum, de uma 

quinta-feira qualquer, como todas as outras. 

Parou do mesmo jeito que começou, sorrateira, e foi 

chover em outro lugar, despedindo-se de nós, os 

espirituosos. Cada qual no seu canto, em cada canto nosso 

um pedaço do céu. 

Igual uma instalação, uma manifestação efêmera que 

provoca sensações táteis, térmicas, comoventes. Um flash 

mob não combinado. Ampliou os limites, acendeu os 
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sentidos. Tal como uma performance de arte em lugar 

público, causou estranheza aos outros, mas não a nós, os 

felizes. Plena distração. Arte pura e lavada. 
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Era uma vez 

 

ra uma cidade pequena que nas ruas passava terra e 

carro de boi com boiadeiro. Nesse dia, os cachorros 

marrons de focinho amassado saíam pelo portão aberto de 

suas casas e se misturavam com os bois. Iam embora na 

boiada, depois o dono ia procurar. Essa história começou 

num dia de boiada, quando o cachorro de focinho 

amassado saiu de casa meio boi meio vaca e, estando a 

casa sem cachorro, entrou um gato. Naquele longínquo 

então, gato era gato, cachorro era cachorro, passarinho era 

passarinho e gente não trabalhava tanto, pra ter tempo de 

palavrear. Pois bem, na casa sem cachorro entrou um gato 

pelo corredor do lado, que era branco mas estava sujo do 

cachorro se esfregar. O gato entrou porque tinha fome e ali 

morava uma passarinha que ele estava de olho. 

 

E 
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Era uma vez passada, bem passada a ferro e fogo, quando 

ainda não havia eletricidade e se usava carvão e lenha pra 

ferver água. Naquela uma vez, as cigarras eram amigas 

das formigas, louva-a-deus era sinal de sorte e sal grosso 

servia pra temperar carne de churrasco. A noite era pra 

dormir, o dia era pra aproveitar e não tinha celular, nem 

mídia social, nem máquina fotográfica com foto que dá 

pra ver na mesma hora. Muito menos selfie cu-mar-nu-

fundo. Foi naquela uma vez passada-bem-passadinha que 

nasceu um grande amor. 

 

Um dia, num país bem distante, onde não se chega de 

carro, nem de avião, nem de moto, ou navio, ou 

barquinho, ou mobilete. Naquele país distante onde só se 

pode chegar a pé, havia gente que vivia lá vivia de um 

jeito que não tinha jeito de viver em outro lugar. Era lá, 

naquela distância onde a realidade se confunde com a 

ilusão e tudo vira sonho pra ser realizado quando quiser. 

Ali, no entreabrir de um olho afogado em lágrimas, brotou 

um sorriso, uma árvore e um amor. 
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Era de noite, num dia antigo e longe daqui, onde a gente 

se perde no tempo e não acha mais o caminho pra frente 

nem pra trás. Era lá que a vida era só o presente, o laço na 

curva da estrada, mão com mão e um beijo de língua. 

Nesse lugar que ninguém imagina, um dia existiu uma 

história de amor. 
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Dia comum 

 

eis da manhã. O alarme do meu celular toca 

pontualmente. Demoro para perceber que é hora de 

levantar. Desligo o despertador, e você ri. Ainda está ao 

meu lado e também desliga o pi-pi-pi insistente do seu 

relógio.  

É quarta-feira, quase Natal. Derrubada na cama, perco o 

horário da academia e continuo dormindo. Nem percebo 

quando você se levanta e sai, para voltar uma hora depois 

com um copo de água e uma caneca de café com Coffee 

Mate, meu preferido. Sonolenta e zonza, ajeito o 

travesseiro para me recostar e compartilhar com você o 

café, a água e o calor que o ventilador tenta 

desesperadamente amenizar.  

Deitamos de novo, de conchinha. Seu braço sob minha 

cabeça, o outro a me abraçar aconchegando um seio na 
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palma da mão. Cochilamos mais um pouco, sem vontade 

de começar o dia.  

Você se movimenta, despertando. Eu me movimento, 

querendo me aninhar no seu peito mais um pouco. Ao 

meu ouvido, você sussurra os compromissos que te 

chamam e eu, sem intenção de me desgrudar de você, nem 

de ficar abandonada na cama vazia, me esforço para te 

acompanhar. Levanto de olhos fechados. Com o corpo 

arrastado, sigo a rotina banheiro-cozinha, que já sei de cor.  

Não faço o suco de abóbora para tomar em jejum. 

Também desisto do suco verde que dividimos todos os 

dias. Com o estômago embrulhado, bebo café preto e 

como pão com Becel. Você não me chama para o seu colo 

como faz nas manhãs sem pressa. Está atribulado e já dá 

sinais de aceleramento. Eu, ainda em ponto morto, sigo de 

volta para o quarto enquanto você, sem vacilar, segue para 

o computador e se desliga do mundo.  

Lavo o rosto, escovo os dentes, olho para a cama mas não 

deito. Estou estranha, parece que um caminhão me 

atropelou. Envio umas mensagens pelo zap, lembro do 

presente que ainda não providenciei, troco de roupa e vou 
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até a salinha fazer minha prática de Yôga. No caminho, 

passo spray prateado na nossa pastora.  

Ainda me sinto atropelada. Pode ser o fígado, tomo um 

Epocler. Pode ser o calor, tomo um banho frio e 

demorado, não enxugo o cabelo. Pode ser fome, faço uma 

vitamina de banana com aveia e Toddy. Parece que vou 

melhorar.  

Saio para comprar o presente que falta. Penso no vale da 

loja de umas amigas, bem diferente, mas resolvo que vai 

ser um biquíni. São lindos, dá vontade de comprar um 

para mim também, outro dia.  

Na volta, você me liga para saber se vou demorar. O 

almoço está pronto, comida árabe da festa da véspera – 

que acabou às três da manhã, me lembro de repente. Pode 

ser só sono mesmo. Hoje tem sobremesa: sorvete de 

chocolate com pedaços que você comprou, quando 

brigamos. Tomo deliciada, balançando na poltrona 

enquanto converso com a diarista, que almoça.  

Você resolve sair, também tem presentes para comprar. 

Preparo um envelope de banco e te peço para depositar 

um cheque na minha conta. Você sai de moto e eu fico 
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pensando que está um dia delicioso para passear de moto 

com você.  

Começo a me sentir melhor. Meu pai aparece para uma 

visitinha rápida, não quer o cappuccino que ofereço. Meu 

filho se despede com um beijo e óculos escuros. Sai de 

mochila nas costas, também vai comprar presente.  

Me acomodo na frente do computador e edito os textos 

que escrevi dias antes. A diarista chora porque a filha vai 

passar o Natal longe dela pela primeira vez. Me lembro de 

ver a hora. São quase quatro da tarde e me conecto no 

Skype. O fone de ouvido não funciona, a aula começa e eu 

adoro. É a última, que pena. Você chega de volta no meio 

da aula, fala oi de longe para não me atrapalhar e toma 

seu posto em frente ao computador para continuar o que 

tinha interrompido. É seu último dia também; depois de 

hoje, só quando o Natal passar.  

A aula acaba e eu fico cheia de ideias. As palavras saem 

fáceis pelas pontas dos dedos e nem me lembro de puxar 

assunto. Seguimos absorvidos por nossos pensamentos, 

você ali e eu aqui.  
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Daqui a pouco vai me dar fome e vou te convidar para um 

café, em casa mesmo. Às vezes você topa e é bom. Mais 

tarde o filho que saiu vai voltar e a filha que dormiu fora 

vai chegar para esperar a prima que vai passar as festas 

com a gente.  

Você se levanta antes de eu te chamar para o café e me 

surpreende com um convite para a piscina. Te olho sem 

parar de escrever, sorrio e declino. Não quero interromper 

o que estou fazendo, mas posso te fazer companhia mais 

tarde. E depois, quem sabe, sair juntinho para um último 

happy hour, antes da véspera do Natal.  
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Um pouco mais para lá 

 

oravam na casa a avó, o avô, a cachorra preta que 

era nova e a branca com pintinhas que já era bem 

velhinha e mal conseguia se levantar. Também moravam 

muitos passarinhos soltos, que os avós alimentavam com 

alpiste no chão e frutas na floreira todas as manhãs. 

A avó era arrumadinha, organizada, prática, objetiva e 

muito inteligente. Tinha cabelos longos e loiros e nenhum 

fio branco, porque tinha conversado com suas raízes 

quando era jovem. E olha que já estava perto dos setenta. 

O avô era engraçado, alegrão, falador, divertido e muito 

inteligente também, como a avó. Tinha os cabelos bem 

branquinhos e uma barriga que não queria, mas estava lá. 

Nos últimos anos, tinha começado a puxar a perna, mas 

continuava fanfarrão. 

A casa era grande e nova. Haviam se mudado 

recentemente. Os dois tinham uma ajudante sorridente e 

M 



 

39 
 

meio doidinha, que ajudava direitinho – embora, algumas 

vezes, deixasse a avó com os cabelos em pé. 

De vez em quando o avô aprontava alguma. Não 

conseguia se conter. Ainda mais quando havia algum neto 

— que eles tinham onze — ali por perto. 

Um dia, levou dois deles para o cinema. Quando a luz 

apagou e o filme começou, tirou da bolsa uma máquina de 

fazer pum barulhento e ficou peidando o filme todo, para 

desespero dos netinhos, que queriam sumir debaixo das 

poltronas. 

Outra vez, comprou umas máscaras de carnaval 

horrorosas e saiu assustando as crianças pela casa. Depois, 

levou todo mundo para jantar num restaurante chique, só 

para poder assoprar chá com canudinho na cara de cada 

um. 

A última que aprontou foi a rampa. Os dois, avô e avó, 

decidiram que era melhor terem uma rampa na casa nova 

para que as pessoas mais velhinhas e debilitadas não 

precisassem descer as escadas — que eram muitas. 

Escolheram um dos corredores laterais de entrada da casa, 

contrataram um carpinteiro e cobriram os degraus com 
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ripas de madeira de ponta a ponta. O avô achou que tinha 

ficado um excelente tobogã e, assim que os netos se 

reuniram de novo em sua casa, botou a criançada para 

escorregar. Foi divertido, mas saíram todos esfolados. 

A avó não achava graça nenhuma, mas a maluquice do 

avô não era de hoje. Muito antes de ser avô, quando o avô 

era só pai, ele já fazia umas coisas estranhas. Tipo o dia 

que foi tomar banho com o filho e teve uma ideia brilhante 

de brincadeira: segurou-o de ponta-cabeça pelos 

tornozelos e encostou seus pezinhos no chuveiro. Só que o 

chuveiro era elétrico e os dois tomaram o maior choque. O 

filho saiu chorando. 

Ou aquela vez que eles estavam no clube, o amigo tinha 

um filho da mesma idade e havia um trampolim na 

piscina. O amigo saltou do trampolim com o filho nos 

ombros e o avô não quis deixar por menos e fez igual, só 

que quase morreu afogado porque não conseguia voltar lá 

do fundo. Teve que ser resgatado e por pouco não afogou 

o filho também. 

Mas hoje ele fez algo bem diferente. Deu um susto na avó. 
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Faz uma semana que o avô resolveu fazer uma dieta para 

acabar de uma vez por todas com a barriga. Contratou 

uma expert e não sai mais de casa, para poder fazer as 

nove refeições na hora certa e do jeito certo. A avó, que 

tem rodinhas nos pés, saiu para sassaricar por aí. Quando 

voltou, encontrou primeiro a ajudante doidinha — mas 

que ajuda direitinho — e foi logo perguntando do avô. 

A ajudante disse que ele tinha almoçado, ido lá para o 

fundo e não tinha voltado nunca mais. A avó correu para 

ver o que havia acontecido, chamando alto. Ele não estava 

na varanda, nem na piscina, nem na sauna, nem na 

academia, nem na churrasqueira, nem no ofurô e nem 

escorregando na rampa, mas ela ouvia a sua voz bem 

baixinha e vindo de algum lugar. 

Foi encontrá-lo caído, esticado de costas no chão, dentro 

do canil. 

Tinha passado mal? Tinha desmaiado? Tinha desvivido? 

Não, estava só batendo um papo com a cachorra branca 

com pintinhas que já era bem velhinha e não conseguia 

mais se levantar direito. 
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Melhor amigo 

 

 o cara mais alegre que conheço e chama Nestor. É 

preto, pequeno e empolgado. 

Não sei porque tem esse nome sério de gente grande. Já 

chegou assim na minha vida, nomeado, há exato um ano e 

meio, e virou tudo de pernas para o ar. 

Arrumou confusão com os gatos e não deu sossego para a 

Pipoca. 

Quando está muito quietinho e parado é porque algo não 

está bem. 

Tem um entusiasmo contagiante. 

Quando chego em casa, ele está esperando sentado e bem-

comportado na frente do portão, mas basta entrar para a 

brincadeira começar. 

Primeiro, ele empina o bumbum, estica as patas da frente 

e puxa as orelhas para trás. Depois, começa uma série de 

frases compridas enquanto dá pequenos pulos de euforia. 

É 
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Tenho certeza que ele está me dizendo o quanto sentiu a 

minha falta, que bom que eu cheguei e como foi o meu 

dia. 

Converso um pouco com ele, respondo suas perguntas 

apressadas, e então ele parte para a dança da alegria: 

saltita e late no lugar, me convidando para participar da 

festa; depois, segue para um corre-corre pela casa, entra 

em curvas fechadas, derrapa nos retornos, desvia dos 

obstáculos em cima da hora, passa de raspão por entre as 

minhas pernas, provocador. É uma correria até ele trazer a 

bolinha e não me deixar pegá-la. Brincamos de cabo-de-

guerra: eu tento tomar a bola enquanto ele rosna, baba, 

sacode a cabeça, mas não solta. 

De vez em quando eu ganho, jogo a bola para longe, e ele 

vai desesperado atrás. Depois volta e a guerra recomeça. 

No quarto arremesso, ele esquece a bola e reinicia a 

correria. 

De repente, para de língua de fora e vai tomar água. 
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Casamento 

 

eu nome é Bolha, Bolha de Sabão. Nasci do 

casamento da Abertura em Círculo com a Água 

de Sabão. Sim, nasci de um casamento gay, num dia que o 

Vento chegou antes da Chuva. 

A Abertura em Círculo se apaixonou pela Água de Sabão. 

Elas namoraram e a Água de Sabão convidou a Abertura 

em Círculo para morar em sua casa. A Abertura em 

Círculo passou dias totalmente imersa na casa da Água de 

Sabão até que, numa manhã de domingo, resolveu sair 

para passear parabolicamente pelo ar. No meio do 

caminho, o Vento, que vinha de longe e apressado, passou 

por ela, soprou-lhe os ouvidos e a barriga cresceu, cresceu, 

cresceu, cresceu tanto que não lhe coube mais. E quando 

não coube mais, desprendeu-se para eu vir a ser. Então, 

nasci. 
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Por causa do Vento, ao Vento, cheia de Vento e com o 

Vento segui meu caminho, acenando tchau para a 

Abertura em Círculo. Vento e eu, eu e Vento, nós dois 

voando pelos ares, não nos separamos mais. O Vento me 

levou por caminhos de alturas e de voares. Me mostrou os 

campos, os telhados das casas, as crianças correndo, os 

cachorros caçando moscas nos quintais, as flores dos 

jardins. Mão com mão, nós dois viajamos. O Vento, 

cavalheiro, afastava as folhas, abria as portas, balançava as 

cortinas e espalhava pétalas por onde eu ia. 

O mundo foi se descortinando prazerosamente para nós 

dois, e nós dois nos derramamos deleitosamente pelo 

mundo. 

Um dia, o Vento começou a enfraquecer. Pouco a pouco, 

foi perdendo a força e já não conseguia mais andar ao meu 

lado, mão com mão. Às vezes, num sopro, me empurrava 

para frente com todo o seu capricho e delicadeza, mas em 

seguida quase morria de falta de ar. Não gostei de ver o 

Vento assim. Me preocupei, entristeci. Meu amigo Vento 

se esforçou bastante para continuar nosso passeio, mas 
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fomos indo cada vez mais devagar, mais devagar, mais 

devagar, até que, um dia, o Vento morreu. 

Chorei de saudade. Chorando e sem o Vento, não pude 

mais seguir viagem. Fui parando por ali mesmo, perto de 

onde o Vento tinha morrido. Encostei-me no chão sem 

falar nada, sem ouvir nada, sem ver mais nada. Durei 

ainda alguns minutos até que a Chuva, enfim, apareceu e 

me dissolveu na enxurrada. 
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Som 

 

oeu minha garganta. 

Pensei que tivesse sido a Pipoca, aquela curiosa. 

Ouvi o barulho quando voltava do canil: lata balançando 

dentro do cesto de lixo. Estava vazio, eu vi. Tinha acabado 

de jogar a lata de carne ao molho pra cachorro lá dentro e 

estava vazio. Não tinha nada lá, a não ser o que eu tinha 

acabado de jogar. Joguei, virei as costas e saí distraída, 

levando o pote de ração com a carne para a Luna. O som 

do metal batendo no fundo do cesto ecoou nos meus 

ouvidos quando descartei a lata, confirmando que o lixo 

estava vazio. 

Eu podia ter passado reto no meu caminho de volta do 

canil. Podia não ter ouvido o ruído do balanço da lata 

dentro do cesto de lixo. Podia ter ouvido e ignorado. Ah, 

se podia. Mas parei e espiei lá pra dentro porque ouvi o 

barulho. Tinha certeza que o lixo estava vazio, só com a 
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lata que tinha jogado alguns minutos antes. E a lata estava 

morta, não podia se mexer. 

Eu parei, surpresa. E a Pipoca, aquela curiosa, ficou me 

olhando. 

Eu parei e olhei pra dentro do cesto, descuidada. 

Foi tudo muito rápido, não pude perceber. Brotou lá do 

fundo e não deu pra controlar. 

Primeiro fiquei nas pontas dos pés, depois sacudi as mãos 

como se tivesse queimado as pontas dos dedos, então 

estiquei o pescoço e a espinha toda, do cóccix até o 

cocuruto. Os olhos se arregalaram, a pele se arrepiou, os 

pelos se eriçaram. Dei uns passos pra trás, uns pulinhos 

no lugar, puxei o ar para os pulmões e então aconteceu. 

Arranhando a garganta com força, agudo e alto, rápido 

como um trovão em dia de tempestade ou um preso que 

aproveita a porta aberta pra fugir, o grito se desprendeu 

de mim, longo, sonoro, estridente. Durou minutos 

inteiros, até todo o ar abandonar os pulmões inflados.  

Meus olhos agigantados quase saltando pra fora da cara, 

esticados até o fundo do cesto, encontraram dois 

minúsculos olhinhos brilhantes e pretos, encolhidos, 
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tímidos e cheios de pavor, emoldurados por um rabo fino 

que nem linha de pipa, espiando de volta lá de dentro da 

lata de carne ao molho no cesto de lixo vazio. 

Um rato. 
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O lanche da Juju 

 

uando eu era pequena gostava de assistir a uma 

série que se chamava O homem do fundo do mar. 

Contava a história de um cara que não podia ficar muito 

tempo longe da água, porque sua pele ressecava e ele 

corria o risco de morrer. Era um tipo de anfíbio, eu acho. 

Entre seus dedos das mãos e dos pés havia peles que 

faziam seus membros funcionarem como eficientes 

nadadeiras. Seus olhos eram muito, muito verdes e eu 

ficava me imaginando ser como ele para poder namorá-lo. 

Eu adoro o mar. 

Depois, mais tarde, tive que ler para a escola um livro que 

se chamava O menino do dedo verde. Era sobre um garoto 

que tinha o poder encantador de fazer nascer uma 

plantinha onde quer que ele colocasse o dedo. Algo 

parecido com a história do rei Midas, que transformava 

tudo em ouro e acabou, sem querer, tirando a vida de 
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muitas pessoas com quem convivia. Mas no caso do 

Menino do Dedo Verde isso acontecia às avessas, já que 

ele, ao contrário de Midas, fazia surgir vida! Eu ficava me 

imaginando ser como ele também. Nós dois, juntos, 

faríamos florir o asfalto e criaríamos bosques e jardins nas 

ruas da cidade. 

Eu sempre quis ser diferente. Acho que foi por isso, então, 

que não estranhei quando a primeira folha brotou, frágil e 

delicada, bem no meio do meu umbigo. Era tão pequenina 

que quase não dava para ver, mas com o passar das 

semanas, e os banhos que eu tomava, foi crescendo e 

aparecendo. Em pouco tempo já não podia mais escondê-

la na camiseta, e outras folhinhas apareceram em outras 

partes do meu corpo: no ouvido direito, atrás do joelho 

esquerdo, embaixo da unha do dedão do pé direito. 

Embora eu estivesse feliz com todos esses brotos se 

enroscando de mim para mim, acabei virando o centro das 

atenções em minha casa e na escola. Passei a ser conhecida 

como a menina-que-tem-o-broto-na-barriga. As pessoas 

me achavam bizarra. 
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Certa manhã, ao acordar, senti um cheiro diferente no 

meu quarto. Algo muito sutil e adocicado. Pelo chão, ao 

redor da minha cama, havia pequenas coisinhas amarelas 

esparramadas. Eu estava sem os óculos e não consegui 

identificar o que eram. Levantei depressa para pegá-los 

em cima da mesa e acabei quebrando um vidro da janela 

com o galho do meu ouvido direito, que já estava bem 

grande. Ai, doeu. No instante em que botei os óculos, 

entrou um beija-flor; eu estava florindo. 

Minha mãe também entrou no quarto, mas com cara de 

poucos amigos. Não gostou nada do que viu. Irritada, me 

mandou parar com tanta bizarrice e argumentou que não 

aguentava mais me ver inventando moda. Quando eu abri 

a boca para falar, percebi que cantava que nem 

passarinho. Minha mãe ficou furiosa. Além de tudo, eu 

agora só abria a boca para cantar. Com os nervos à flor da 

pele, vermelha que nem um pimentão, começou a fuçar no 

meu estojo, que estava na escrivaninha. Durante alguns 

momentos me perguntei o que ela procurava. Fosse o que 

fosse, encontrou rapidinho e veio pisando duro em minha 

direção. 
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Com minha própria borracha molhada em seu cuspe 

raivoso, ela apagou um por um os meus brotinhos. A 

última coisa que vi foi uma Maria Joana vermelha que 

fugiu assustada pela janela. 

Quando terminou, saiu bufando e bateu a porta atrás de 

si. Respirei fundo e recolhi as flores do tapete. 

Ainda bem que ontem teve semente de girassol no lanche 

da Juju. 
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As palavras que habito 

  

a cabeça moram os sonhos já formados, os 

quereres com forma definida, os pensamentos 

coloridos e as ideias loucas e enroladas, cheias de nós e 

fios soltos pendurados. Também moram os cafunés. 

Nos ouvidos moram a melodia, os assobios, as músicas 

sempre as mesmas, os sussurros e os gemidos de amor, a 

língua intrometida, a voz doce da vida que se esparrama 

de mim. 

Na boca não moram, escapam as palavras de vez em 

quando para povoar o mundo e outros corpos, sibilantes. 

Nos olhos moram as cores, as flores, o céu azul ou não, a 

chuva, o mar, a lua e as estrelas, a noite, o infinito, o 

clarear e o escurecer. Nos olhos também moram o amor de 

namorar e o amor de deixar crescer. 
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Nas narinas moram as peles perfumadas de si próprias, os 

cabelos cacheados, os pescoços macios e as pontinhas 

úmidas e geladas dos focinhos de gatos. 

No pescoço moram as massagens, os beijos apaixonados e 

atrevidos, as chupadas, os carinhos, as borboletas 

meninas. 

Nos ombros moram um amigo, alguma timidez, o frio, as 

preocupações. Também moram o deixa pra lá, o tô nem aí, 

o tô nem ligando. 

Nos braços moram os abraços que adoro dar, o lugar em 

que adoro estar, o calor humano, o conforto, o aconchego 

e o mundo inteiro. 

Nas mãos moram os talentos, os fazeres, os laços eternos, 

o entrelaçar com outras mãos, o segurar bem firme, o 

agarrar com toda vontade, o soltar e deixar ir, o abrir, o 

fechar, o deixar cair, o derrubar e o empurrar. Também 

moram as palavras, a poesia, os bilhetinhos, os agrados, o 

tocar o outro e o cutucar. 

No peito mora o maternar. Também moram o amor, a dor, 

a alegria, o leite que alimenta, o calor que acalenta, a 
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ternura, o vem aqui, o ouve-meu-coração-batendo-e-o-

som-da-minha-respiração. 

Nas costas moram as mãos que arrepiam e os lábios que 

fazem estremecer de prazer. 

Na barriga mora o lugar de gerar a vida, de florescer 

desejos, de gestar sementes. Também moram os embriões 

de sonhos, os pensamentos recém-nascidos, os quereres 

fecundados, a fome, a vontade de comer, o vazio, o cheio, 

o sangue vermelho e nutritivo que se perde na calcinha. 

Na barriga moram a vontade de fazer amor, a 

sensualidade, a sexualidade, o estar sozinha e o estar 

acompanhada. 

Nas pernas moram os lugares aonde quero ir, os lugares 

para onde já fui, o presente, o futuro, o caminhar e 

tropeçar e levantar e continuar. 

A vontade de ir e de voltar, de dançar, de saltitar, de 

correr e de ficar mora nos pés. Nos pés também moram o 

aprender a andar, o esticar toda e espreguiçar, o pisar, o 

esmagar, o sustentar. Meus primeiros passos moram nos 

pés e meus últimos também. E é nos pés que mora o ficar 

de pernas para o ar. 
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Cabe 

  

m bilhetinho teu me avisando que saiu cabe em 

mim. 

Um sinal de que pensou em algo além da tua própria 

existência também cabe em mim. 

Você tomar a iniciativa e se interessar pelo paradeiro das 

crianças cabe em mim, mesmo que seja apenas para me 

informar das ações que eu mesma terei de assumir e 

executar, e não simplesmente se esquecer do fio da meada 

e ir resolver tua vida, deixando tudo para eu pensar 

quando chegar. 

Uma fala atenciosa cabe em mim, assim como um elogio 

ao prato especial que te preparei cabe perfeitamente em 

mim. Um beijinho cuidadoso e menos rápido cabe em 

mim também. 

Cabe muita coisa em mim. Lembrar que eu existo e que, 

como você, tenho meus próprios compromissos e 
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preocupações pessoais, por exemplo, cabe bem em mim. 

Também cabem a tua alegria, a tua delicadeza, o teu 

sorriso, o teu cuidado. 

Cabe em mim o teu cansaço, quando é manso. O teu 

descontentamento, quando é respeitoso. O teu dia todo 

atribulado, quando tem consideração. As tuas 

responsabilidades, quando tem um olhar em torno. As 

tuas preocupações pessoais, quando tem empatia. Os teus 

interesses, quando tem convivência. O teu estresse, 

quando tem atenção. A tua bagunça, quando tem 

colaboração. O teu tempo todo ocupado, quando tem 

olhar para o meu tempo todo tomado. A tua cabeça cheia 

de coisas, quando você me enxerga. O teu celular que não 

para de fazer fiu-fiu, quando você me ouve. O teu silêncio, 

quando você aceita a minha presença. As tuas certezas, 

quando há troca. A tua ausência, quando você se faz 

presente. 

Cabem em mim, sim, o teu carinho, os teus sentimentos 

inexplicáveis, as tuas lágrimas engolidas escondidas, as 

tuas dúvidas, os teus fracassos, as tuas inseguranças, as 

tuas dificuldades, a tua fragilidade, as tuas tristezas, a tua 
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vontade de jogar tudo para o alto e desaparecer por aí, os 

teus sonhos reprimidos. 

Cabe em mim o teu grande amor, às vezes não 

demonstrado, aí dentro, apertado, querendo se expandir e 

aparecer, precisando crescer para todos os lados, por 

todos os espaços livres e ocupados, para dentro, para fora, 

para mim e para tantas outras gentes. 

Cabe em mim aquela carta doce que você me enviou. 

Também cabem a nossa história juntos, os momentos bons 

e não tão bons, as lembranças, os dias que virão e tudo o 

que já esquecemos. 

Cabe em mim te conversar, te contar, te cantar, te sorrir, te 

dar beijos, te ouvir, te escrever bilhetes, te ajudar com a 

lista de supermercado, te ler as mensagens que me envia, 

te arrepiar, te participar, te fazer poesia, te desenhar, te 

enxergar, te acompanhar, te levar junto comigo, te 

respeitar, te dar a minha atenção e o meu carinho, te saber 

existir, te amar. Cabe em mim te pensar, te sentir meus 

sentimentos difíceis, te saber minhas lágrimas silenciosas, 

te conhecer minha fragilidade, minhas dúvidas, minhas 

tristezas, minhas inseguranças, meus sonhos 
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escancarados, minha vontade de jogar tudo para o alto e 

fugir com você. 
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Ele 

  

le vem quando você menos espera. Ele chega 

quando você está mais relaxada. Especialmente 

depois do almoço ou à noitinha, naquele silêncio gostoso, 

quando os músculos estão entregues e descontraídos, os 

olhos semicerrados, a mente se desconectando, você 

totalmente abstraído e, de repente, pá. 

É assim mesmo, pá! Ele chegou. Curto e grosso, às vezes 

longo e sibilante, mas sempre invasivo, sempre afrontoso. 

Te tira de onde quer que você esteja, lá de onde você quer 

ficar e te traz de volta para cá, para a lucidez, para a 

vigília. Você quer fugir, mas ele não deixa, nana-nina-não. 

Depois que ele chega, já era, não te abandona mais. Às 

vezes até parece que vai te dar um tempo, que vai embora. 

Ele ameaça te deixar em paz, então você recomeça o 

processo. Relaxa, descontrai os músculos, fecha os olhos, 

divaga a mente e, quando está quase totalmente desligada 
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do mundo, ele volta e te surpreende. Às vezes até te 

assusta. 

Você tenta se concentrar em algum pensamento, tenta 

prestar a atenção na sua respiração, tenta fazer um 

relaxamento progressivo e dirigido mentalmente — 

começando pelos pés, subindo pelas pernas, passando 

pela pélvis, tronco, braços e cabeça, mas é difícil se 

concentrar. Ele te atrapalha, ele não te deixa sossegado. 

Finge que vai deixar, mas era só fingimento, cê acha! Ele 

volta com tudo e te deixa espantada. 

Você vira de lado, experimenta ouvir uma música, liga o 

ventilador. Agora vai. Afofa o travesseiro e começa o 

processo outra vez, mas ele volta ainda mais presente, 

com tudo, com força, com vigor. Você não quer nem força, 

nem vigor agora. Quer preguiça e descanso. Mas ele 

insiste em tentar te fazer mudar de opinião. 

Você vira para o outro lado, toma um gole de água, 

levanta para fazer xixi, pega um livro para ler. Mas ele não 

quer ser ignorado. Não gosta de indiferença. Quer que 

você o repare, que preste atenção nele. Ele quer você só 
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para ele, desperta, atenta, de olhos bem abertos e coração 

palpitando forte de ansiedade. 

Você não aguenta mais a insistência. Não está a fim de ser 

complacente com tanta carência. Quer exercer o seu 

direito à individualidade, ao seu pedaço de cama, à sua 

parcela de silêncio. Mas ele não dá o braço a torcer. É osso 

duro de roer e não vai ceder só porque você quer. Ele te 

importuna, te persegue, te irrita, te incomoda, te arranha. 

Você lê a mesma linha do livro três vezes e ainda não sabe 

o que está escrito, porque ele está se comunicando com 

você sem parar. Não te dá uma trégua, não percebeu que 

você não está interessado e que seria melhor que ele 

sumisse e te deixasse em paz. Ele não quer te deixar em 

paz, não quer te deixar sossegada e na sua. Quer interagir, 

quer reação, quer assunto para discutir. 

Horas já se passaram e você continua na mesma. Ele 

também. Não chegaram a um acordo. Não existe acordo 

para vocês. Nesse processo você passou de relaxada-

quase-entregue a incomodada a inconformada a frustrada 

a irritada a desesperada a furiosa. Ele não. Ele se manteve 

o mesmo do começo ao fim. Ele sabe a que veio desde 
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sempre. Seu objetivo é ser rei e ser ouvido e respeitado. 

Não vai abrir mão disso, nem adianta espernear e se 

descabelar. Ou, pior, nem adianta ameaçá-lo com 

cutucadas, empurrões, broncas ou tentativas de semancol. 

Não, é esforço perdido. Ele pode até ceder por alguns 

minutinhos, surpreso com a sua reação, mas voltará firme 

e forte logo em seguida, aliás, mais firme e mais forte. E 

vai deixar bem claro que com ele não tem manha, os 

incomodados é que se retirem. 

Ele é uma praga que você quer domar, combater ou 

exterminar. Ele não consegue se calar. Se você não se 

preparar, ele vai tirar seu sono, sem dó. Ele, o ronco. 
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Por que não? 

  

o meu mundo ideal eu faria amor com você todos 

os dias, mesmo que não desse tempo. Eu te 

esperaria até a hora que você chegasse bem tarde da noite 

e não dormiria antes, nem teria sono, nem ficaria cansada. 

No meu mundo ideal eu teria sempre energia disposição 

alegria e um sorriso no bolso para te dar toda vez que te 

encontrasse. E eu te daria. Um dois todos os sorrisos 

guardados no bolso. 

No meu mundo ideal a gente nunca brigaria ou talvez só 

um pouquinho para não ficar monótono. E você não teria 

essa barriguinha grande e eu seria oito centímetros mais 

alta para não ficar com dor no pescoço de tanto te beijar na 

boca. 

No meu mundo ideal você me entenderia sem perguntar 

nada e eu também, porque é difícil a gente se entender 

sempre e muitas coisas acontecem quando a gente não se 
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entende direito. E eu diria tudo o que gostaria de dizer e 

você aprenderia a querer dizer coisas também. Você nunca 

quer. A gente conversaria mais e teria menos silêncio, mas 

teria silêncio. 

No meu mundo ideal você continuaria a me amar 

beijando meu corpo inteiro na nuca nas costas na barriga 

no umbigo no bumbum nas coxas na virilha atrás dos 

joelhos porque é muito delicioso. Continuaria mordendo 

minha cintura pra deixar marca de dente até eu morrer de 

rir-espernear e chuparia forte meus peitos para ficar rosa 

choque. 

No meu mundo ideal você escreveria bilhetes lindos para 

mim, roubaria flores de outros jardins e não deixaria o 

gato entrar de manhã. Faria xixi sentado para não 

respingar, não deixaria pentelhos pelo chão, aprenderia a 

deixar a pia da cozinha limpa e a recolher as porcarias da 

areia dos gatos. 

No meu mundo ideal a gente não se desentenderia por 

causa de dinheiro e um não faria cara feia para o outro, só 

bonita. A gente iria junto curtir as coisas de graça que a 

vida traz e ficaria cada dia mais feliz, sem ligar pra 
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dinheiro. E assim, sem ser a coisa mais importante do 

mundo, o dinheiro viria, porque ele vem de qualquer jeito. 

No meu mundo ideal eu te levaria para assistir o pôr do 

sol naquele gramado onde dá pra ver tudo e tem gente 

que desce de skate. Estenderia uma toalha no chão, abriria 

um vinho e uma cerveja e te beijaria até anoitecer e a lua 

aparecer. E você ia gostar muito. A gente voltaria a pé e 

você me carregaria de cavalinho, só para podermos rir que 

nem crianças. 

No meu mundo ideal todos os dias seriam ideais e os 

problemas seriam tão bobos que a gente iria deixá-los 

livres para passar, dizer um “oi” e ir embora, e ainda 

faríamos tchauzinho da porta. Nós dois, juntinhos e 

abraçados, jogaríamos beijos de adeus para os problemas 

já lá na curva da estrada. 

E você estaria com a mão na minha bunda. 
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Colhidas no jardim2 

  

e uma amiga, sobre a cirurgia do filho: “desde 

então, Casas Bahia — dedicação total a ele”. 

Da mesma amiga, depois de passar a tarde fazendo a 

página de seu site: “hoje sou eu que estou com a bunda 

quadrada…”’. 

Da minha tia, sobre a sugestão de escrever um livro de 

ficção: “não sou boa pra escrever, só estou dando uma 

ideia. Eu não nasci pra criar, nasci pra admirar e bater 

palmas”. 

Do cardiologista, quando viu o resultado do meu exame 

de esteira: “é, já foi melhor”. 

Podia ter sido minha, mas é da Martha Medeiros, em uma 

crônica: “não vive quem se economiza”. 

Do meu filho, quando perguntei se ele era obrigado a 

fazer o Saresp: “ninguém é obrigado a nada nessa vida”. 

                                                
2 Baseado em texto de Paulo Mendes Campos, Apanhadas no chão. 
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Do Bob Marley, sobre seu estilo próprio: “vocês riem de 

mim por eu ser diferente. Eu rio de vocês por serem todos 

iguais”. 

Do meu pai, toda vez que me encontra: “já sorriu hoje?” 

Da professora de alongamento, sobre acharmos que ela 

tinha nos esquecido em uma posição: “alguns exercícios 

parecem mais eternos que outros”. 

De Pablo Picasso, sobre ser artista: “arte é furto”. 

De outro filho, sobre a cantoria das cigarras no fim da 

tarde: “elas já começaram a serenata?”. 

De uma prima, em um texto que escrevi sobre os opostos 

que se amam: “dá quase pra tocar essa leveza-dura toda”. 

De Austin Kleon, sobre copiar alguém: “não se limite a 

roubar o estilo, roube o pensamento por trás do estilo. 

Você não quer parecer seus ídolos, você quer enxergar 

como eles”. 

De Valter Hugo Mãe, em um livro: “assim é o amor, uma 

estupidez intermitente mas universal. Toca a todos”. 

Da minha filha, pelo WhatsApp, sobre me esperar na 

frente da sorveteria para pegá-la depois da aula: “eu 
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ganho sorvete? Ein, Tina? Ganho, né? Traz o cartão, pra 

pagar meu sorvetinho”. 

Do caseiro, sobre recolher folhas e galhos do chão após 

um temporal: “tô quebrando o galho”’. 

De uma amiga, em um texto lindo: “melhor que ser flor é 

fazer florir”. 

Da diarista, sobre ter se ausentado no serviço para extrair 

um dente e aparecer no dia seguinte com o cabelo 

comprido: “ele não pôde arrancar o dente porque tava 

inflamado. Então fui no salão e fiz um “aprique” pra 

passar meu aniversário mais bonita”. 

De mais um filho, sobre ter tirado 15,5 em uma prova que 

valia 20 enquanto o resto da classe tirou em torno de 7: 

“acho que não fui tão mal”. 

De Anaïs Nin: “não vemos as coisas como elas são, nós as 

vemos como nós somos”. 

Da minha mãe, sobre o retorno de uma viagem: “eu quero 

voltar hoje, mas vamos voltar amanhã”. 

De um dos meus irmãos, sobre a aprovação do afilhado na 

primeira fase do vestibular ter sido divulgada bem no dia 
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do seu aniversário: “poxa, essa super notícia está 

ofuscando o meu aniversário!”. 

De um colega de Yôga, depois de uma prática bem 

puxada: “até o meu glúten está doendo”. 
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Família grande 

  

 família era grande: pai, mãe e quatro filhos — 

menina, menino, menina, menino. 

A mãe era meio normal, mas ao pai faltava uma 

porquinha. Vivia inventando coisas e pregando peças. 

Uma vez, quando os filhos eram pequenos ainda, botou 

um vestido da esposa, uma máscara horrorosa de mulher 

loira com cigarro na boca, enfiou todo mundo no carro e 

foi assustar um casal de amigos. Tocou a campainha e a 

esposa do amigo apareceu para ver quem era. Estava de 

noite, e a família tinha ficado escondida dentro do carro, 

assistindo a tudo. O pai apareceu sozinho no portão e 

ficou falando qualquer coisa que ninguém entendia, 

fingindo que era a amante do amigo. 

Outra vez, resolveu pregar uma peça no próprio filho 

caçula. Era tarde da noite, o filho já dormia, e ele estava 

indo para a cama quando teve a ideia brilhante. Foi até o 
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quarto do filho e o acordou, dizendo que estava na hora 

de ir para a escola. O menino levantou sonado, um olho 

aberto e outro fechado, e foi para o banheiro tomar banho. 

Tirou o pijama, abriu o chuveiro, esperou esquentar a 

água e já ia entrando. O pai se escangalhava de rir e só 

impediu o banho porque ficou com dó. Mas não parou de 

rir. 

O caçula cresceu e teve filhos e os filhos do caçula tiveram 

primos e estavam todos dormindo juntos na mesma casa. 

Dormindo, não, que estava a maior algazarra e barulheira. 

Uma gritaria, uma risadaria descontrolada e deliciosa 

dentro do quarto das crianças. Mas o caçula queria dormir 

e não conseguia por causa daquela farra. Resolveu 

levantar da cama e ir lá dar uma bronca na meninada — 

aquelas coisas que se tem de fazer quando a criançada se 

reúne e pega fogo. Entrou no quarto e bláblábláblábláblá! As 

crianças ficaram quietas, e o pai, aquele do começo da 

estória, a quem faltava uma porquinha, saiu do quarto das 

crianças de fininho, de gatinho, torcendo para não ser 

notado. Era ele que estava aprontando a confusão. 
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Nem no trabalho o pai deixava os colegas em paz. 

Trabalhava no fórum e tinha sempre uma geleca verde 

com ele. De vez em quando, quando alguém passava 

perto, fingia que espirrava e jogava um pedaço da geleca 

na pessoa, fazendo de conta que era meleca de nariz. 

Depois, com a maior cara de pau, ainda pedia desculpas e 

oferecia seu lenço de pano para limpar a porcaria. 

Outro dia, ele e a esposa foram visitar a casa nova de um 

casal de amigos que tinha um cãozinho de estimação. 

Levou na bolsa (ele tinha uma bolsa que nunca sabia onde 

tinha deixado) um daqueles cocôs de mentira. Lá pelas 

tantas, sem ninguém perceber, largou o cocô em um canto 

da casa. Quando os amigos os levaram para um passeio 

pelos cômodos e deram de cara com aquele montinho 

fresco no chão, ficaram tão envergonhados que 

começaram uma discussão para saber quem é que tinha 

deixado o cachorro entrar. 

Foi tentar passar o mesmo trote na ajudante da sua 

própria casa e se deu mal. Ao mostrar a ela o montinho de 

cocô, a ajudante morreu de ânsia e vomitou no chão. 

Quem teve que limpar tudo foi ele mesmo. 
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Camadas 

  

reparava-me para ir vê-lo. Há meia hora, tudo 

parecia tão claro e certo, e eu tinha certeza de que 

era o que queria fazer. Agora, uma dúvida começava a 

doer no meu estômago, causando arrepios de enjoo na 

pele. Pensei de novo no que queria falar minutos antes e 

tive a sensação esquisita de que não havia nada pra ser 

dito, nem motivo pra ir vê-lo assim, de supetão no meio 

da tarde de segunda. Não consegui desistir. Um impulso 

me levou anestesiada e cega até o carro, e o carro me 

arrastou pelo caminho gasto de tantas idas e vindas. Meu 

cérebro parecia congelado. Meus olhos, secos e vidrados. 

Sentia que flutuava acima de mim mesma, num lugar 

onde tudo era paz e eu não existia, apenas era. O tempo 

ficou suspenso como no relógio sem corda pendurado na 

parede da sala, presente dele. Fui assim, sumida de mim, 

num carro que se movia com meu corpo na direção. Antes 
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de entrar, ainda tive tempo de hesitar. Demorei para 

desligar o motor. Demorei para tirar a chave do contato. 

Demorei para abrir a porta. Demorei para descer do carro. 

Afinal, o que eu estava fazendo ali? Não queria mais falar. 

Não queria mais contar para ele. Não queria ouvir suas 

palavras sábias e acolhedoras de novo, outra vez, mais 

uma vez, e todas as vezes que viessem depois. Não queria 

que ele pensasse que eu não tinha adultecido, porque eu 

realmente não tinha, mas estava tentando e conseguindo. 

Não queria que ele pensasse que eu tinha medo, porque 

eu tinha muito medo de não ser capaz, de não dar conta, 

de não me bancar, mas queria tentar sozinha. Não queria 

que ele pensasse que tanto tempo se passou e eu 

continuava assim, pedindo apoio, querendo anuência, 

procurando validação na opinião de terceiros, porque 

realmente tanto tempo passou e, até há pouco, eu ainda 

era assim, mas estava experimentando ser de outro jeito, 

ser sem os outros. Não queria que ele me olhasse com 

piedade e compaixão, porque eu mesma já sentia isso por 

mim. Ele me recebeu como sempre, me ofereceu um 

cappuccino que não quis, me sentou em sua 
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espreguiçadeira favorita, me olhou nos olhos, sorriu, 

cruzou os dedos das mãos macias sobre o colo, recostou e 

esperou. Não falei. Falei do quanto gostava de saber que 

ele estava disposto a me receber. Falei sobre os slides que 

se projetavam na tela do computador atrás dele, sobre o 

último livro que li, sobre a família os cachorros os planos 

para o próximo ano, mas não falei. Não tinha me 

preparado para não falar, por isso falei sobre tudo e 

qualquer coisa, mas não falei. E mesmo sem ter dito nada, 

eu soube que ele entendeu. Despiu minhas camadas 

enquanto eu me iludia a cada assunto inventado às 

pressas, até me enxergar nua e desconcertada. 
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Maria 

  

ra uma vez a Maria Semente. Maria Semente era 

uma sementinha que vivia feliz na superfície da 

terra, à sombra de uma árvore. Passava os dias a rolar 

para lá e para cá com o vento, a tomar banho de chuva, 

conversar com as formigas, tomar sol e brincar com as 

outras sementes de manhã até à tardinha. A vida era boa e 

ela estava muito feliz. À noite, dormia morna e confortável 

em seu cobertor fino de terra úmida, mas no dia seguinte 

queria logo saracotear por aí. Nem pensava em germinar; 

tinha muito medo de descer às profundezas da terra, 

temia a escuridão. 

Todas as suas amigas sementes uma hora ficavam 

quietinhas em seus buracos para poderem virar mudas e 

deixavam de brincar com ela, mas Maria Semente nem 

ligava, porque sempre apareciam outras sementes para lhe 

fazer companhia. 
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Dias, semanas, meses se passavam e ela seguia na sua vida 

tranquila e doce, sem nunca cogitar virar uma muda. Para 

quê? Estava tão satisfeita do jeito que era. 

Um dia, veio uma forte tempestade que mergulhou Maria 

Semente bem fundo no chão. Ficou coberta de muita terra 

e lama. Ficou presa lá embaixo, lá nas profundezas, no 

escuro, cheia de medo e de susto, sem conseguir se mexer. 

Maria Semente nunca tinha ido tão longe. Não conhecia as 

trevas, a solidão, a lama, o lodo. Não sabia o que fazer. 

Não queria ficar ali. Não enxergava nada direito, estava 

com frio e queria que alguém a tirasse daquele buraco. 

Gritou bem forte, pedindo socorro, mas ninguém a ouviu 

por causa da chuva e dos trovões. Esperneou, descabelou-

se, esgoelou-se, chorou copiosamente, lutou com todas as 

forças, mas ninguém apareceu. Tentou de novo. De novo. 

De novo. Não podia acreditar no que estava acontecendo, 

não queria nada daquilo. Revoltou-se. Por que ninguém 

vinha tirá-la daquele buraco cheio de sombras? 

Fechou os olhos e recusou-se a ver a lama que a rodeava. 

Não queria nenhuma intimidade com aquilo. Estava triste, 

magoada, angustiada. Queria ver de novo o sol, sentir o 
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vento, ouvir os passarinhos, conversar com as formigas. 

Chorou até suas lágrimas secarem, mas continuou 

sozinha, de olhos fechados, no breu. Ninguém apareceu. 

Passaram-se dias sem que nada acontecesse e Maria 

Semente começou a ficar impaciente. Daquele jeito não 

dava, não podia mais ficar assim. A tempestade já tinha 

acabado fazia tempo, mas ela continuava lá no fundo, 

sozinha, de olhos fechados. Resolveu tomar uma atitude. 

Precisava voltar à superfície ou morreria ali embaixo, sem 

nunca mais ver a luz do dia. 

Respirou fundo, tomando uma coragem que vinha lá do 

dedinho encolhido do pé e resolveu abrir os olhos. Um só, 

para começar. Olhou em volta, desconfiada, e viu a terra 

preta que a prendia no solo. Abriu o outro e percebeu que 

não era bem assim, não parecia que a terra a prendia. Na 

verdade, parecia mais que a abraçava, que fazia parte 

dela. 

Resolveu estender os braços e sentir com as mãos. 

Hummm, era macia e gostosa de tocar. Ficou meio suja, 

mas não se importou muito. Estava começando a se sentir 

mais segura na escuridão. 
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Decidiu, então, esticar as pernas, mas pensou duas vezes 

antes de se mover. Não sabia o que havia mais para baixo. 

Tomou mais um gole de coragem e estendeu os dois 

joelhos de uma vez. Ficou em pé. Cresceu. Sua cabecinha 

subiu acima da terra e seus olhos enxergaram o sol. Maria 

Semente deixou de ser semente e virou um broto. 

Surpresa e orgulhosa, olhou para baixo e vislumbrou seu 

novo pequeno caule saindo verde das profundezas do solo 

e, abaixo dele, ela não viu, mas soube que suas raízes 

continuavam firmes, abraçadas pelo breu que a nutria. 

O pior tinha passado. A coragem para virar muda já tinha 

brotado. Agora, ela só precisava de amor para virar flor. 
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Alma 

  

la achava que não tinha alma. Aonde ia, de onde 

vinha, sempre do lado de fora. Achava que não 

cabia, que não pertencia. Às vezes sentia que não tinha a 

cor certa, que não estava do tamanho adequado, que não 

combinava. Nunca encontrava pares. Vivia sozinha, 

sentia-se sozinha. Como um peixe Beta num aquário 

hexagonal, o mundo todo lá fora e nadava apertada em 

seu pequeno pedaço de água. Nem seu reflexo lhe fazia 

sentido e brigava com ele às cabeçadas. 

Quando falava, ninguém entendia e as palavras 

evaporavam para o vento. Quando entendia, o 

entendimento colava no corpo como tatuagem apagada. 

Só ela é que sabia da sua ausência de alma. 

Estava sempre tentando se combinar, estava sempre 

procurando se encaixar, mas a caixa era pequena demais 

para quem queria o desmedido. Seus ossos se espremiam 
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para caber, mas um dedo sempre rasgava a caixa e 

aparecia, com a unha para fora, procurando um pouco de 

ar. 

Ela não entendia por que a alma não lhe vinha. Era uma 

coisa desabitada que não tinha nada onde devia ter. Tudo 

o que tinha estava sempre fora do lugar. Pensava-se um 

corpo vazio. Bonito, mas vazio. 

Um dia, cansou de buscar. Um dia, entregou-se ao oco que 

sentia, exausta de olhar para fora e de querer o que não 

tinha. Um dia, silenciou seu coração sem alma, encolhida e 

fechada em si mesma, casulo delicado e colorido. E de 

suas mãos brotaram outras. De seus dedos, entrelaçaram-

se braços longos. De suas coxas, derramaram-se pernas 

suaves. De seu ventre, escorregaram costas largas, 

bumbum e umbigo. Nas entranhas do seu corpo 

desabitado, qualquer coisa singular e púbere se agitou. 

E ela dormiu de conchinha com a alma que a abraçou de 

dentro para fora. 
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Tardes de sol 

  

ão me pergunta nada, agora sou só espuma. Minha 

perna enroscada no palito e você chupa. Outro dia 

ainda vi que vinha de longe o ar que você carregava na 

cara. Quero ir até poder voltar. Retorno em curva pela 

borda da praia e tem areia no meu pé, debaixo da unha. 

Sobre o galho onde fiquei, uma talha de barro em cacos 

pendurada. De teu não tenho nem o botão. Ainda olho pra 

ver. Tua tara me revela, mas aqui só se sente sono e 

agonia. Vou saindo de viés. Quero quase a madrugada. 

Quero coro, serenata. Quero comer com a mão e o coração. 

Não quero nada. Só quero água. Atravesso a rua e o 

semáforo. Como um trem descarrilado, me atropela a 

jamanta que passou pela porta da sala. 
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Bonnie 

  

equena, peluda e escura, parecia mais um rato que um 

gato. os olhos amarelos e o nariz alongado lhe davam 

um ar da Pérsia; não de gato persa, mas de uma gata da 

Pérsia: pernas delgadas, corpo esguio, orelhas pontudas, 

olhos com um risco preto cortando-os ao meio e nariz fino 

e alongado com a ponta rosada, qual um termômetro. era 

bem diferente dos outros gatos da casa e, nos últimos dias, 

andava ainda mais desigual. acordava miando, um miado 

doce e rouco, intercalado com pequenos roncos e um 

ronronar constante. com a cauda permanentemente 

eriçada, rolava no chão, se esfregando de um lado para o 

outro, revirando a cabeça, as pernas e os braços em 

sentidos opostos bem espichadinhos, deixando a barriga e 

o ventre macio para cima. de vez em quando, sentava-se 

empertigada e miava para a janela fechada, 

contemplando, desejosa, a paisagem molhada de chuva lá 
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de fora. não queria ficar sozinha de jeito nenhum e se 

punha a acompanhar qualquer humano que se movesse, 

trançando entre pernas e pés como se fosse uma bola de 

pelos conduzida por pequenos dribles, até ganhar um 

agrado. andava inquieta, tomada de um profundo 

sentimento de carinho que não cabia nela só. insistia para 

que alguém lhe abrisse a porta. 

era o cio, apresentando desejos extremos que ela ainda 

não conhecia. desejos de calor de sol aquecendo por 

dentro cada vasinho lânguido da pele e da alma e de 

vento suave refrescando o que o sol amornou só para 

querer aquecer novamente. queria o que não se pode dar, 

um pouco de tudo. não gostava de água, mas estava louca 

por uma viagem ao mar, e os olhos de aquarela que 

dançavam hipnotizados já esqueciam todos os prenúncios 

e queriam se afogar de afeto. no corpo todo, estava 

tomada de um ímpeto de amor e as unhas afiadas 

arranhavam a porta, o azulejo da cozinha, a almofada da 

cadeira. queria deitar. depois, queria levantar. parecia que 

estava com fome, mas era sede. pensou em se aquietar, 

mas um murmúrio trepidante surgiu no seu umbigo, 
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derramou pelas pernas, sacudiu suas costas, esticou seu 

pescoço, e, sem que se pudesse segurar, escapuliu. 
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A menina que chupou o mundo 

  

oi sabor à primeira vista. Sandrina chupou o mundo, 

a menina que conheci na esquina. 

Entre cabelos, cadernos, galocha e guarda-chuva, eu a vi 

pensando em que direção seguir. Perdida entre a direita e 

a esquerda, entre ir em frente ou voltar atrás, a menina 

Sandrina, na esquina, hesitava em sair do lugar. Seus 

olhos revirados procuravam nos gomos do guarda-chuva 

a chave para o seu caminhar. 

Aonde quer ir?, perguntei, querendo ajudar. A nenhum 

lugar, respondeu sem pensar. E, enquanto eu observava, 

remexeu a bolsa cheia de papel escolar. Procurou, 

procurou, procurou, procurou, demorou para achar. 

Quando eu já me cansava de olhar, lá do fundo, do escuro, 

do buraco negro da bolsa, onde ela perdia tudo, tirou um 

palito sem nada em nenhum dos lados e, com muito 

cuidado, começou a enrolar. Enrolou a calçada, a rua, o 
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semáforo, os carros, as pessoas, as casas, os prédios, a 

esquina. Enrolou cidades, países, continentes, oceanos. 

Enrolou tudo em formato de bola, eu e ela inclusive. Seus 

dedos pintados segurando o palito enfiaram uma ponta 

bem no meio da bola onde o mundo estava enrolado. 

Salivando pelos cantos e ainda no mesmo lugar, Sandrina 

levou o mundo à boca e chupou sem titubear. Chupou 

tudo, até acabar.  
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Neologismo 

  

ueimonho: quando se queima dolorosamente, por 

decepção e desilusão, um sonho acalentado, 

investido e quase realizado. 

 

Inadreação: quando um estímulo sádico ou sarcástico 

vindo de terceiros gera uma reação ingênua, inadequada e 

desproporcional. 

 

Louquidão vizinhotictrusa: loucura, confusão e 

desequilíbrio provocados por invasão e/ou pressão 

psicológica de vizinhos neuróticos. 

 

Felicitudo: sentimento de felicidade gerado quando se 

volta a estudar devido à aprovação em um vestibular 

público depois dos 45 anos de vida. 
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Iniciema: quando um projeto se concretiza por causa de 

uma iniciativa que se sobrepôs a todo e qualquer 

problema que apareceu no caminho. 

 

Iniciércia: termo usado para descrever o momento da vida 

em que se vence a inércia para que uma fase nova se 

inicie. 
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Sobre os dias urgentes 

  

ias urgentes são os dias de hoje em dia. As horas 

passam dentro de um liquidificador, girando 

rápido e misturando tudo e todos. A gente acorda antes 

das seis com o pépépé irritante do alarme. Já atolado de 

coisa na agenda, toma o café sem sentir o gosto e indo pro 

banheiro mal escovar os dentes. Não tem tempo pra baixar 

as calças e sentar na privada — fica pra depois — e passa 

o dia enfezado. Sai de casa sem falar tchau pra ninguém 

porque já está em uma ligação resolvendo um pepino que 

ficou pendente de ontem. Passa pelos passarinhos que te 

assobiam, mas você não ouve. Dá ré no carro com uma 

mão só (a outra está segurando o celular na orelha) e 

quase atropela sua cachorra — aliás, já faz tempo que você 

não lhe faz um agrado — que foi latir pra rua. Dirige com 

pressa, sem evitar buracos nem diminuir nas lombadas e 

acelera pra aproveitar a deixa do final do amarelo do 
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semáforo. Já está suando e não são nem oito e meia da 

manhã. Você aumenta a potência do ar condicionado e 

abre as janelas ao mesmo tempo, pra ver se o vento na 

cara te traz um pouco de vida, mas os compromissos estão 

gritando na sua cabeça e te ensurdecendo. Você vai ao 

banco lotado, pega fila nos Correios, mas não consegue 

enviar o presentinho pro seu filho porque querem te 

cobrar R$100 por cada envelope. Passa no varejão pra 

comprar couve orgânica, faz a compra no atacadão porque 

os mercados estão caríssimos e o dinheiro tem que dar até 

o final do mês, busca o ventilador do quarto da filha, que 

está arrumando desde a semana passada — a coitada está 

dormindo pelada pra tentar fugir do calor —, leva o carro 

pra alinhar e balancear e perde duas horas e meia lá. 

Nesse meio tempo você acaba de dar conta daquele 

contrato que estava devendo pra dois dias atrás, acerta sua 

viagem pra depois de amanhã, combina com o filho os 

horários da aula de judô e se lembra que a filha tem que 

trocar o dia da aula de dança. Na hora do almoço você 

prepara um cuscuz marroquino rapidinho, mas sem uvas 

passas nem amêndoas laminadas e só com três azeitonas 
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pretas porque acabaram. No lugar da vagem, que não tem, 

você coloca pimentão vermelho. Também frita uns frangos 

à milanesa que tirou do freezer e descongelou no micro-

ondas e erra no tempo de cozimento do feijão, que fica 

meio duro. Conversa banalidades com a família, mas nem 

sabe o que está falando porque, na verdade, você não está 

lá, está pensando em tudo o que ainda falta fazer. Um 

cliente liga bem na hora em que você ia pôr a melhor 

garfada na boca. Você resolve atender já que é um cliente 

importante, mas ele fica meia hora reclamando de um 

equipamento que foi mal instalado e você até perde o 

apetite. Depois do almoço você ignora a louça suja e senta 

com seu computador em seu home office que é um forno 

porque não tem ar condicionado e os pernilongos te 

atacam sem dó. Duas horas depois, suando em bicas e 

cheio de vergões pelo corpo, mas com parte do trabalho 

concluído, você dá um tempo, bota uma sunga e vai tomar 

uma ducha lá fora. Mas aí se lembra que ainda não 

instalou o ventilador no quarto da filha e resolve fazer isso 

antes que ela volte. Ao passar pela área de serviço, lembra 

que tem roupa nas duas máquinas pra estender. Aí você 
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tem uma luz e pede para o filho fazer isso no seu lugar. 

Depois de mais algumas horas no escritório-forno-inferno-

mosquital, enfim você dá por encerrado o seu expediente e 

começa a se preparar pra uma horinha de exercícios ao ar 

livre. Deixa o filho no judô, a filha na sua mãe e aí começa 

a chover. Tem que esperar a chuva passar pra poder se 

exercitar. Mais tarde o caminho é inverso, pega a filha na 

sua mãe, o filho no judô, deixa o namorado da filha no 

ponto. Depois do banho, prepara o jantar que os filhos 

ajudam. A família janta unida e bate um papo gostoso. Seu 

marido toma aquela garrafa de cerveja diferente que ele 

comprou mais barato no Carrefour porque já está pra 

vencer e sua esposa se serve de uma taça de vinho tinto 

seco, que ela adora. Depois do jantar, o marido vai pra 

cama, exausto, e você se serve de outra taça e fica mais 

algumas horas fazendo as coisas que gosta até a 

madrugada. Essas coisas são aquelas que juntam os seus 

caquinhos no final de um dia urgente e te mantêm inteira. 

Você faria mais delas se pudesse, mas não tem tempo. Cai 

na cama às quinze pras duas da matina, que nem pedra. 
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Liga seu CD de relaxamento e desmaia. Amanhã parece 

que vai ser diferente. 
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No chão 

  

s pés estavam cruzados. Em um deles nasceu uma 

flor, um girassol. Sempre que os pés se punham em 

movimento, levavam-na em direção ao sol. 

O pé de flor se esfregava no pé sem flor. Os dedos também 

se moviam. Pareciam pequenos caules balançando com o 

vento. 

A planta do pé sem flor estava por cima e roçava forte 

sobre o pé de flor, mas ela não queria se mover. Estava 

bem assim, parada, sentada na cama, com a cabeça nas 

nuvens e os pés cruzados. Não tinha vontade de ficar de 

pé, nem de botar os pés no chão, então deixou que eles 

continuassem o esfrega-esfrega sobre o colchão. 

O pé sem flor não tinha flor, mas tinha uma pulseira de 

concha amarrada no tornozelo. Era um lembrete. Um 

chamado para o mar. 

O 
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Os dois pés tinham pequenas veias finas e aparentes, onde 

corriam o sangue e o calor. 

Às vezes, o pé sem flor cansava de roçar no pé de flor e 

apenas se agitava, impaciente, para lá e para cá, enquanto 

o pé de flor repousava quieto. Depois trocavam um pouco, 

o pé de flor é que ficava por cima do pé sem flor para não 

dormirem e formigarem. 

Mas no pensamento seguinte eles começavam a se pegar 

tudo de novo. Um roçava, o outro esfregava e os dois se 

ralavam. 

Parecia uma luta, parecia o amor. 
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Retorno 

  

ocês passam uma semana sozinhos em casa, só os 

dois. Coisa rara. Tem um clima de namoro no ar e 

vocês se apaixonam um pelo outro de novo, daquele jeito 

que se chegar perto pega fogo. Nos últimos três dias, 

encontram uma pousada numa cidade minúscula e feia 

que não tem nada pra fazer e nem um restaurante decente 

pra jantar, mas é o paraíso. Enquanto viajam, batem papo, 

cantam, ouvem música, dão risada. Ele põe a mão na sua 

perna, você faz massagem nos ombros dele e naquele 

bíceps; fazia tempo você não reparava que era tão forte. 

Dirigem oito quilômetros em uma estrada de terra 

escorregadia e esburacada pra chegar na pousada, que fica 

à beira de uma represa seca, mas vocês nem ligam. Lá, o 

telefone não funciona, o wi-fi é uma porcaria e o primeiro 

chalé em que são instalados tem uma goteira bem em cima 

da cama. Vocês acham graça e aproveitam pra jogar Can-
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Can enquanto a chuva não para. Você ganha. A televisão 

só pega 5 canais, abertos, que chiam o tempo todo. Está 

passando a reprise do programa do Ronnie Von, que 

vocês não gostam, mas até parece interessante. Só chove, 

todos os dias. Quando não chove, garoa, e a paisagem fica 

toda branca. Vocês estão nas nuvens. É tudo maravilhoso 

e o tempo se demooora a passar. Dá até pra namorar. O café 

da manhã só começa às 9h, nem adianta acordar cedo. 

Vocês dormem abraçadinhos todas as noites e ninguém 

ronca. Jogam buraco, e você perde. Você toma uma 

garrafa inteira de vinho sozinha, se molham de chuva, têm 

tempo pra falar e pra ouvir e pra rir. Seus olhos brilham 

de paixão de novo e vocês se surpreendem com essa 

capacidade típica de adolescentes. Sobra carinho, desejo e 

amor.  

No último dia vocês fazem as malas, é hora de voltar. O 

carro quase atola na grama, mas é divertido. Vocês ainda 

vão visitar aquela cachoeira que ficou faltando. Molham 

os pés nas águas geladas, tiram fotos se beijando, batizam 

a cabeça, o corpo, a vida e o ano que já vai começando. 

Caminham de mãos dadas até o carro, se beijam mais um 
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pouco e sorriem, felizes e abraçados. A vida é linda e 

vocês se amam tanto. Começam o caminho de volta. Não 

almoçaram, mas não têm fome, estão saciados de amor. 

Na viagem de retorno ninguém fala. Quando estão quase 

chegando, decidem parar no shopping pra comer. São 

quatro da tarde e os restaurantes fecharam às três e meia, 

só dá pra comer fast-food. Seu peixe veio sem gosto, você 

fica triste. Vão tomar um café e se sentam bem juntinhos, 

mas lembram que o filho tem fono às cinco, dali a pouco. 

Pagam a conta correndo e vão telefonando pra ele no 

caminho. Chegando em casa, encontram um rato morto na 

varanda. Você lembra que estão em guerra contra os 

roedores, esse aí deve ter comido o veneno. Você limpa 

um xixi de gato no chão da área de serviço. Começam a 

desfazer as malas. Você limpa outro xixi de gato na sala. O 

filho liga dizendo que não vai na fono. Uns amigos ligam 

convidando pra sair, mas o outro filho vai chegar de São 

Paulo e vocês têm que buscá-lo na rodoviária. Vocês 

discordam sobre algum assunto, não saem, não namoram. 

Dia seguinte, cedinho, ele sai correndo pra uma reunião 

de trabalho e se despede com uma bitoca rápida e sem 



 

108 
 

graça. Você toma café sozinha, vai caminhar sozinha e 

lembra, sozinha, que tem que dar banho na cachorra que 

tem problema de pele. Ainda sozinha, também lembra que 

tem que começar a pensar o que vai ter para o almoço. Ao 

meio-dia, vocês conversam por Skype com o filho que 

mora abroad. Ele mostra a casinha dele, que vocês ainda 

não conhecem. Às duas da tarde você tem um chilique na 

cozinha e vocês ficam de mal. Às três você pede 

desculpas. Almoçam sem falar muito. É a realidade dura e 

quadrada caindo com tudo na sua cabeça. Que nem tijolo. 
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Gosto e desgosto 

  

osto do café preto com colheradas de leite em pó que 

você leva na cama de manhã pra me acordar, e de 

como se deita e oferece seu peito para enrolarmos um 

pouco antes de levantar. Depois me vira e se encaixa de 

abraço, com as pernas pesadas e a mão fria segurando 

meu seio. 

Desgosto quando acordo sozinha na cama porque você 

levantou muito cedo, estudou, trabalhou, deu comida para 

os gatos, lavou toda a louça da pia e não voltou mais pra 

ficar comigo. 

Gosto do seu cheiro e do seu calor macio e morno todas as 

vezes que você se achega a mim. 

Desgosto quando fica todo ocupado, preocupado, absorto 

e atribulado e se esquece da vida, de mim, do tempo, do 

amor, de sorrir. 

G 
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Gosto de me enfiar no teu colo depois do café da manhã, 

daquele jeito que a gente faz pra combinar as coisas do 

dia, dividir planos e responsabilidades e acabar a conversa 

beijando num abraço. 

Desgosto quando sua barba me pinica. 

Gosto de assistir a filmes embolada no sofá, de preferência 

em cima de você e com seus braços ao meu redor. 

Desgosto quando você se vira na cama e rouba meu 

cobertor. 

Gosto quando me beija as costas, quando massageia meus 

ombros, aperta minha bunda e esquenta meus pés. 

Desgosto quando você não consegue entender o que eu 

quero dizer, eu não consigo te explicar e você entende 

outra coisa que não tem nada a ver. 

Gosto quando você põe a língua no meu ouvido e de como 

as suas mãos se movimentam e me tocam sem parar 

quando me beija. 

Desgosto quando põe muito sal na comida e muito açúcar 

no suco. 

Gosto quando você me elogia, quando repara em mim, 

quando sente saudades minhas e me telefona ou me 
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manda uma mensagem, e dos seus bilhetinhos 

apaixonados com desenhos de corações tortos. 

Desgosto quando não gosta de alguma coisa que eu disse 

ou que eu fiz. 

Gosto da sua companhia, da história que estamos 

escrevendo juntos, dos erros e acertos que são só nossos, 

de todas as dificuldades que já passamos, das alegrias que 

tivemos e dos dias que ainda virão. 

Desgosto quando fico muito tempo sem você e sobra tudo 

pra eu fazer e decidir sozinha. 

Gosto do jeito que você me ama, racionalmente, em 

contraponto com o jeito que eu te amo, emocionalmente. 

Gosto de sermos diferentes e da combinação de nossas 

diferenças formando uma unidade que tem um pouco de 

mim e um pouco de você, que é completa e perfeita pra 

nós. 

Gosto das nossas noites de mesa na varanda tomando (eu) 

vinho e (você) cerveja, olhando a lua, vendo as estrelas e 

jogando conversa fora com muito carinho. 

Gosto de como você acha graça do meu jeito diferente do 

seu, da minha vontade louca de aquecer as mãos e a 



 

113 
 

bunda perto de uma fogueira acesa na lareira, dos meus 

resmungos preguiçosos, dos meus acessos repentinos de 

alegria incontrolável, quando pulo canto e me atiro em seu 

pescoço. 

Gosto muito de você. 

Gosto muito de gostar, mais do que desgostar. Gosto tanto 

de gostar, que gosto muito de você. O desgosto vira gosto 

e me perco deliciosamente gostando até do que desgosto 

em você. 
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Erótica 

  

u queria sugar todo aquele leite, me abandonar em 

deleite morno, esparramada sobre o corpo liso 

imberbe que desejei tantos anos antes. 

Sem querer, nos esbarramos num dia qualquer, fazendo 

qualquer coisa em qualquer lugar. Não importa. Eu 

conhecia aqueles olhos negros desde sempre, desde muito, 

ainda que agora estivessem emoldurados por uma barba 

farta e curta. Eram os mesmos olhos que tantas vezes 

olharam os meus com volúpia, com paixão curiosa e cheia 

de tesão em anos que éramos tão jovens que só podíamos 

nos querer e usar os dedos. Foi muito rápido e muito fácil, 

o que me deixou insegura e surpresa com a capacidade de 

me entregar assim, sem poréns, sem pudores, totalmente 

sem valores. Facinha, facinha. Ele também. 

Uma interjeição aqui, uma interrogação ali e, de repente, 

desligados do mundo, nem um pé no chão. Tanto tempo 

E 



 

115 
 

se passou e eu ainda só queria que ele me quisesse e ele 

quis e a gente foi se encostando, se reconhecendo, 

pedacinho por pedacinho, com uma vontade que eu nem 

tinha reparado que ardia tanto. 

Aquela pele aqueles pelos aquela boca no meu pescoço me 

beijando chupando lambendo sorvendo todos os aromas, 

aquelas mãos que segurei tantas vezes segurando meus 

seios, firmes e inteiros. Aquele cheiro que eu já conhecia e 

o pau duro subindo pelas minhas coxas a cabeça lisa e 

rosa entre meus pelos meus lábios minha língua. Parece 

que tinha música tocando, mas não sei. 

Flutuei naquele rio de águas mornas e calmas, boiando 

sob o céu, sob o sol e as estrelas, hipnotizada pela 

presença dele. Eu voei no azul tão levinha e pousei em 

braços densos que me abraçaram de volta com apetite. 

Minhas mãos passearam por ombros peito costas umbigo 

e segurei o falo quente e rijo por minha causa. Então 

chupei com saudade de tudo o que não fizemos juntos, de 

tudo o que éramos tão jovens, com todas as vontades que 

tinham ficado em outro lugar por onde passamos juntos e 

antes. Nossos corpos combinavam tão estranho quando 
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nada mais tínhamos, mas gostamos. Meu ventre e meu 

útero coçavam de vontade, e a boca salivava de pele 

arrepiada e calor. Me encaixei sobre ele, o encaixe perfeito 

para o membro que ele tinha duro para mim e eu o possuí 

fluida, tenra, suculenta, bem lenta, deleitosa, 

gostosamente. Eu o possuí deliciosamente, 

apetitosamente, como se saboreia um caqui maduro, uma 

manga no pé, derramando pelos cantos dos lábios 

lambuzados e doces totalmente melados. Eu dei para ele 

como um bolo surpresa de chocolate com calda que ele 

devorou atrevidamente me elevando tão alto que deu 

vertigem e borboletas no estômago quando ele gozou em 

mim, um jorro quente longo intenso e sem fim dentro de 

mim. Juntos, os dois juntos, com suor e sêmen e saliva e 

pênis e vagina. Sonho de açúcar. Beijos de açúcar. Um 

encontro quase improvável que jamais se repetiria. 

E dois gaviões no alto do terreno abandonado quando eu 

passei. 
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Mas não estava lá 

  

 primeira coisa que vi, grande e acima de todo o 

resto, foi um enorme envelope onde se lia 

“Diagmed”, sugerindo um exame de imagem qualquer, já 

antigo, sem importância, esquecido e empoeirado na 

escuridão da tábua preta. 

Logo ao lado, encolhidas e abraçadas uma sobre a outra, 

duas notas de 50 reais que dormiam de conchinha 

acordaram assustadas com minha intromissão repentina. 

Repousavam sobre uma colcha macia feita de inúmeras 

cartas de amor e amizade. As minhas, inclusive, 

abundavam e ocupavam grande espaço sob o casal de 

onças agarrado. 

Lá ao fundo, um anjo bronzeado de gesso me olhava com 

cara de acusação: o que fazia espiando em espaço que não 

me pertencia? 

A 
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Um pote de tinta grande e marrom, de costas pra mim, 

encarava um pedaço de madeira escura. De onde eu 

estava, era difícil saber se a paquerava, se apenas não 

queria testemunhar o namoro indecente do casal de onças, 

ou se tinha sido posto de castigo pelo anjo bronzeado. 

Aos pés da cama de cartas de amor, uma pequena caixa de 

veludo negro descansava com olhos de sonhadora 

enquanto segurava, com cuidado, um pequeno pedaço de 

papel delicadamente dobrado e decorado com palavras 

redondas e desenhos quadrados. 

Havia também um molho de chaves sem chaveiro, que 

parecia mais perdido que situado. E um curioso chaveiro, 

sem chaves, cheio de botões e com uma tela apagada. 

Espremido entre o exame esquecido e o chaveiro sem 

chaves, uma declaração que não era de amor mas estava 

assinada. 

Atrás de todo o resto, duro, reto e decidido, um estojo 

amarelo ocupava seu espaço, empurrando os outros pra 

longe de si. Estava armado em roupa de plástico resistente 

e liso e suas beiradas podiam ferir. Era antigo; por isso, 

respeitado. Não havia Cristo que o fizesse sair dali. 
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Uma faca de serra e de ponta afiada, ameaçadora com 

suas calças azuis e metal queimado, fazia as vezes de 

segurança das gentes dali. Imóvel e séria, acompanhava 

atentamente meu olhar. 

Rolando sem parar pra lá e pra cá, uma infantil e 

pequenina bola 10 de bilhar brincava de esconde-esconde, 

achando tudo uma diversão e perturbando os mais velhos 

com aquela alegria fora de lugar. 

Também havia um caderno brochura pequeno, de uma 

década atrás, encapado com plástico transparente e 

decorado com imagem de revista. Andava meio amuado e 

banguela, já lhe faltavam umas páginas e outras estavam 

cariadas e manchadas pelo tempo. Não contava novas 

histórias, apenas um sussurro apagado do passado que 

teve. 

Emoldurando tudo isso, duas baquetas de madeira 

surrada ainda conservavam o vigor dos tempos de rock, 

suor e bateria, quando então performavam saltos e 

rodopios no ar e podiam causar furor na multidão 

ensurdecida por tanto estrondo. 
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O anjo bronzeado, aborrecido com aquela espreita 

clandestina em área alheia e temendo que informações 

fossem vazadas por aí, ameaçou-me novamente e eu, que 

já me sentia uma voyeuse culpada de espionagem e invasão 

de intimidade, fechei a gaveta e acabei o assunto. E só te 

conto tudo isso porque você me perguntou. 
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A esposa invisível 

 

u estava na festa esperando que ele chegasse. 

Algumas pessoas além de mim já estavam lá 

também. Sentada a uma mesa na varanda da piscina, eu 

conversava com uma amiga. Tinha vindo mais cedo para 

ajudar nos preparativos e estranhava a demora dele. 

Enquanto conversava, reparei de soslaio que ele, enfim, se 

aproximava, cumprimentando todos pelo caminho. Estava 

elegante, tinha raspado a cabeça e feito a barba. Estava 

bonito, grande e atraente em uma bermuda despojada e 

camisa de botão. Veio se aproximando como um felino, 

sorrindo e feliz. Ainda não tinha me notado, mas vinha 

em minha direção. Então parou bem onde eu estava. 

Minha amiga se levantou, mas ele ainda não tinha me 

notado. Eu também me levantei, para beijá-lo. Ele se 

curvou e cumprimentou entusiasmado a amiga com quem 

eu conversava, sem olhar para mim. Que estranho. Não 
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houve tempo suficiente para eu reagir. Antes que eu 

pudesse raciocinar e a ficha cair, ele se virou e eu tive que 

aceitar modestamente: ele ia passar por mim. Como em 

uma cena do filme A mulher invisível, eu de beijo pronto, 

pescoço esticado e sorriso estampado, enquanto aquele 

pedaço de homem, cheiroso e sorridente, me transpunha 

sem me notar. Ia cumprimentar os amigos lá atrás. Com a 

mão que me restava — a outra segurava um refrescante 

copo de chopp — espalmei seu peito e disse, embaraçada e 

atônita: oi. 

Ele virou, me olhou da cabeça aos pés como se nunca 

tivesse me visto antes, como se não me conhecesse e: ah, 

desculpe, é que eu já vi você hoje. 

Me beijou rapidamente e continuou seu caminho até os 

amigos que o aguardavam. 

Havia outras pessoas comigo, embora eu não ache que 

elas possam confirmar a história porque já tinham bebido 

um tantinho. Ninguém riu, ninguém comentou, ninguém 

se manifestou. Diante da discrição de todos, tão 

concentrados, respirei fundo e não ri nem chorei, o que 

requereu certo esforço porque a vontade que eu tinha era 
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de, com cara de espanto, cutucar a amiga ao meu lado e 

dizer: você viu isso? 

Guardei os comentários para mim mesma e descobri-me 

invisível: a fantasia de muitos e o martírio de tantos 

outros. 

Já tinha me acontecido em outras situações ao longo da 

vida. Na calçada, pessoas vindo na direção contrária não 

desviam para evitar o encontrão; no balcão do bar lotado 

na hora de pegar uma bebida, mão estendida segurando a 

ficha e ninguém me vê; nos eventos sociais em casa, 

alguém chega, cumprimenta todos e me ignora. Aquela 

sensação medonha de ser olhada, mas não ser reparada 

nem vista. Você está ali, mas ninguém te leva em conta. 

Você fala, mas ninguém te escuta e, quando vai embora, 

ninguém te percebe. 

Em outros momentos, eu teria dado tudo para ser 

invisível, mas não tive a sorte. Como da vez em que passei 

mal no bar de uns amigos depois de tomar duas 

caipirinhas de vodka. Pinga me vai bem, mas não posso 

com vodka. Inesquecível: vomitei no meio da multidão e 

em toda a minha roupa, que ficou verde da rúcula que 
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estava no meu estômago minutos antes. Ou da vez em 

que, enquanto meu marido se despedia de um amigo no 

portão, eu o esperava na sala de lingerie de renda, em pose 

sensual à meia-luz, e quem apareceu foi o amigo 

procurando a carteira que tinha esquecido. Rá! 

Ter o poder de desaparecer em momentos estratégicos 

deve ser muito bom. Ainda não descobri como fazer isso 

intencionalmente. Naquela festa, fiquei invisível sem 

querer. Por mais que me esforce e pense em cada detalhe, 

não consigo descobrir que técnica usei. Não que eu 

quisesse ter ficado invisível naquele dia, mas bem que 

seria útil dominar essa arte. 
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Amor estranho amor 

 

uem sabe palavras me brotem da escápula para soprar 

ao vento e contar de quando te penso, te ouço, te vejo, 

te desejo. 

quem sabe eu garimpe o alfabeto e encontre os tesouros da 

língua que beija a tua boca. 

talvez, então, eu faça brinquedos literários que se 

encaixem tipo peças de quebra-cabeça para montar o 

desenho da minha alma penada de amor. talvez, se isso 

acontecer, eu te pareça um pouco esquisita, derrubando 

sílabas na camiseta e procurando-as de joelhos no chão. 

talvez você me encontre ciscando as palavras caídas com 

as pontas das minhas unhas afiadas, ou com pinça de tirar 

espinho do pé, cautelosamente para não as desfazer em 

linha esticada no papel. é que linha pode ser laço, mas 

também pode dar nó. e, se não for nada disso, vai ser só 

q 
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linha reta de trilho de trem e eu prefiro me descarrilar no 

meio da floresta. 

talvez você ache meu amor estranho, talvez você me olhe 

ressabiado e de esgueio, tentando me decifrar nas palavras 

que escolhi para te soprar. mas quero te ensinar o jeito 

certo de me perceber; é mais fácil que me entender e mais 

gostoso que me decifrar. 

feche os olhos e deixe minhas águas percorrerem seu 

corpo, meu leite alimentar seu coração e minhas conchas 

aliviarem sua fome de mar. esqueça minhas palavras 

tortas e experimente meus sentidos. receba as folhas 

verdes que te ofereço e colecione minhas miçangas, que 

juntos faremos um colar. qualquer palavra que eu use 

para explicar não é tão grande quanto a vontade de me 

enroscar em você. 

então, eu te proponho, vamos deixar as palavras embaixo 

da cama e fugir abraçados na pontinha dos pés. 
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Aquela que mora ao lado 

 

 que, de repente, parece que tudo sumiu, aquilo que 

estava me apertando o peito e me brotando uma 

raiva profunda, um ódio quase palpável, um amargor na 

língua e nos olhos que não me deixou ver as árvores, nem 

as pedras, nem as aves do caminho. É que, bem agora, 

nesse momento que resolvi falar, a garganta que estava 

seca e arranhada de arame parece que escorre fondue de 

chocolate e aquelas coisas horrorosas que eu queria dizer 

submergiram num caldo doce e pastoso. Ah, bem agora, 

que eu podia falar tudo, que eu podia despejar todo 

aquele abacaxi amassado com gotas de limão, as coisas 

ficaram macias e suaves, tão suaves que nem as consigo 

sentir mais. Bem agora, que eu tenho você aqui para me 

ouvir, assim, tão parada na minha frente, me olhando, me 

esperando, palavra nenhuma me ocorre para descrever o 

que eu tinha pra contar e, no lugar de palavras, na cabeça 
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só tem algodão branco de nuvem pra eu deitar e descansar 

daquela tensão, daquela obsessão, de toda a ansiedade 

que me deu náusea e vontade de vomitar, que me tirou a 

fome, me deu sono sem conseguir dormir. Bem agora, eu 

não sei aonde tudo foi parar, em que canto escuro do meu 

corpo tudo foi se esconder, dentro de qual porta, atrás de 

qual armário, para sair quando eu não quiser e me 

assustar de novo, me pegar desprevenida, apertar meus 

pulmões e obstruir minhas veias, meus vasinhos mais 

minúsculos. Bem agora, tudo virou fantasma voando 

transparente, deixando ver outras coisas por trás de véus 

iludidos, parecendo tão bonito e tranquilo, cortina de 

renda balançando na brisa. Ah, como eu queria te contar, 

te falar o que passei à flor da pele, o que senti no parado 

do tempo que não andava, empacado, atolado na lama 

dos meus sentimentos mais pegajosos, colados aos meus 

pensamentos com Super Bonder para não despregar 

nunca mais, até chacoalhando a cabeça, até apertando os 

olhos, até correndo o mais rápido que conseguisse, até 

ficando bem quietinha para não ouvir o que eles estavam 

gritando com chicote de couro afiado nas mãos venenosas. 
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Veneno. Um veneno que impregnou a vida e pintou tudo 

de um preto só, sem deixar ar para respingar. E minha 

mão apertando a outra, os dentes de cima mordendo os de 

baixo. Queria derreter e virar poça de água no chão dentro 

da Terra. Queria um guindaste do céu com uma pinça na 

ponta que me retirasse da paisagem. Queria uma chuva 

que me lavasse e me dissolvesse, e eu pudesse evaporar, e 

então tudo fosse silêncio e vazio infinitos. Ah, se você 

pudesse ver as larvas que comiam a minha carne viva 

debaixo do esterno. Sim, havia larvas me comendo o peito 

sangrando, mas ele ainda estava vivo. Era isso que me 

dava náuseas, era esse nojo das larvas esburacando a 

carne, entrando e saindo, caindo pelos ocos cavernosos 

que abriam, fétidos, pútridos, úmidos, brilhosos. Era isso 

que me dava raiva, essa carne contaminada, a minha carne 

dilacerada, moída, picada e eu com ela, e ela em mim e eu 

queria jogar fora, queria arrancar à força, com as unhas, 

com as lágrimas, com a culpa. Queria não deixar as larvas 

aparecerem das profundezas, queria não ver, não ouvir, 

não saber, desexistir. Ah, como eu queria desexistir. Tão 

envergonhada. Eu queria me esconder bem encolhidinha 
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atrás da poltrona da sala, onde se esconde o Nestor com 

medo de trovão. A cabeça entre os ombros, os joelhos no 

coração, eu ficaria ali, não precisava mais sair. Quem sabe 

eu virava um vaso de alho-poró. 
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Dor 

  

m coração partido tem a cor do pedaço que sobra 

de um morango depois de mordido. É tenro, doce, 

suculento. Em suas artérias corre seiva cheia de vida. 

Um coração partido está arejado pelos ventos do amor que 

se foi. Tem espaço. Tem vazios cheios de possibilidades. 

Um coração partido pulsa com mais força e transborda. 

Seu compasso não se encaixa no tempo, é atemporal, 

ilógico, irracional. Suas pequeninas veias se abraçam 

delicadamente para produzir a renda, através da qual ele 

enxerga o mundo. 

O coração partido tende a se re-partir, dilacerar, 

escancarar. Despedaçado, não é denso. Flui. Seu bombear 

forte, porém vulnerável, alimenta o corpo com o amor que 

um dia conheceu. 

  

U 
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O inverno da alma 

  

 se um dia o inverno chegar? E se um dia você se 

sentir seco, tão seco, que não tem mais pra oferecer? 

E se teu tronco esturricar e tua casca começar a soltar e 

cair, tuas folhas, tão exuberantes e verdes em outros dias, 

se desprenderem, mortas, de ti? E se, mesmo te 

esmerando, te esforçando, te espremendo, te arrebentando 

por dentro, você não conseguir produzir flores? E se só o 

que você conseguir produzir sem parar forem pingos 

grossos de seiva grudenta, como lágrimas pegajosas e 

insistentes que teimam em se derramar na terra, na grama, 

no vento, no chão? E se você tiver a nítida sensação de que 

a vida está se esvaindo de ti, que o céu não é mais tão 

azul, que o sol não é mais tão sorridente, que os 

passarinhos não te visitam nem te fazem seus ninhos, que 

a chuva não vem te aliviar, que o vento que sopra não te 

beija mais, só te arranha os galhos? E se você ficar nu, 
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completamente nu e desprovido de adornos atraentes e só 

o que te restar for a tua sombra pelada, triste e 

envergonhada, projetada no espaço ao teu redor? 

Se isso acontecer, é porque o inverno chegou e o inverno é 

frio e implacável. Ele vai te fazer encolher e recolher tuas 

tralhas, que estavam tão gostosamente esparramadas 

antes do frio te alcançar. Ele vai tornar teus movimentos 

lentos e dolorosos, vai te fazer querer se esconder embaixo 

de densos cobertores, vai te rachar os lábios e gelar as 

mãos, antigamente tão mornas e suaves. Você vai sentir 

teus pulmões desesperados, ofegantes em busca de ar 

respirável. Tua pele vai murchar desidratada ainda que te 

entupa de água, teus músculos vão ranger e teus pés vão 

endurecer, sem poder andar. Você vai ser invadido por 

uma inércia incontrolável, uma necessidade arrebatadora 

de não se mover, de não abrir os olhos, de não acender a 

luz. Vai te sentir estranho, cansado, sozinho, frágil, 

pequeno, muito confuso, vazio e completamente sem 

sentido. 

Uma dor aguda vai te apertar o peito e o ar que você 

conseguir inspirar virá acompanhado de pequenos 
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soluços silenciosos de choro preso na garganta. E você vai 

ter medo. Muito medo. Medo de não saciar a tua fome de 

vida, de nunca mais florescer, de definhar tanto que não 

consiga mais levantar e caminhar. Terá medo de o inverno 

ser muito longo, de não ter fôlego o suficiente, de não ser 

capaz, de não ser forte o bastante, de não ter coragem para 

resistir. Terá medo de fracassar e de não corresponder. 

Medos inexplicáveis, desconhecidos, reprováveis, 

inadmissíveis, infantis e às vezes ridículos. Medos reais. 

E você vai ansiar pelo fogo sagrado de uma lareira. Pelo 

aconchego de uma poltrona confortável e macia, por um 

xale de lã vermelha sobre os ombros aquecendo tuas 

costas desprotegidas, por uma xícara de chá de maçã e 

canela, por um ouvido doce e acolhedor para te aliviar a 

dor desses dias tão frios e solitários. 

Esse é o inverno e, embora você relute em acreditar, e você 

reluta genuinamente porque o inverno parece infinito 

enquanto dura, ele vai terminar e a primavera vai chegar 

na hora certa. 

E ainda que você tenha perdido todas as tuas folhas e não 

produza mais lindas flores, esteja sem casca e teus galhos 
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chorem, mesmo ressecado, esturricado, frágil, mesmo 

definhando em tua própria sombra, você ainda tem as 

tuas raízes. 

É delas, sujas de terra e enfiadas no solo, que a primavera 

surgirá. 
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pelo direito de contemplar 

 

ocê tem o direito de ficar, e só. 

De deitar na rede azul numa tarde quente e perder a 

vista olhando seus próprios pés parados para cima, no ar. 

É seu o direito de perceber todos os tons de vermelho que 

aquela planta tem; e a grama verde, perfeitamente 

aparada, arrematando a madeira que contorna o caminho 

de areia que te leva para longe daqui. 

Você tem o direito de demorar para sair do carro porque 

quer terminar de ouvir e cantar a música que nunca toca 

mas está tocando agora, te fazendo lembrar de momentos 

especiais da sua vida e te dando arrepios de prazer. 

Tem o direito de parar tudo no meio do dia para sentar em 

um bar qualquer, se encostar na cadeira, soltar o cinto da 

calça, soltar os braços, soltar as mãos, soltar os olhos e o 

pensamento e pedir um picolé enquanto congela o tempo. 

V 
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Você tem o direito de escutar o canto das aves nas árvores 

do jardim, do começo até o fim. 

De sentar no alto da rua para ver o sol se pôr e a noite 

nascer. 

Tem o direito de ouvir a chuva e de se demorar embaixo 

da água morna do chuveiro, enquanto ela escorre pela 

cabeça, nuca, costas, coxas, pernas e depois fingir que se 

enxuga só para deixar a água molhar o chão e fazer 

desenhos ensopados. 

Você tem o direito de querer parar de pensar para alongar 

o seu dia e tornar a vida mais comprida, as horas mais 

demoradas, os amores mais bem vividos, os sorrisos 

muito mais verdadeiros. 

Tem o direito de não ter pressa, de ir devagar, de reparar 

no encaixe das telhas do telhado, de procurar com os 

olhos o outro gavião no mato, de apreciar o tronco 

descascado da árvore. 

Tem o direito de se largar no sofá e ficar olhando o teto, de 

se deitar no chão de pedra em dia de calor, de espiar na 

janela até a vista cansar, de pegar um livro e não ler, de 
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ficar parado de pernas abertas e braços para cima, 

sentindo o vento passar. 

Você tem o direito de ouvir o silêncio, e só. De caminhar 

descalço, e só. De não falar nada, e só. De olhar para o 

infinito, e só. De sentir um coração pulsar, e só. De 

observar, apreciar, admirar, e só. Sem motivo, sem 

pretexto, sem porquê. 

Só porque você quer. 
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Verão 

  

avia uma brisa que soprava seus cabelos cheios de 

água e a fazia sentir vontades. Por entre suas pernas 

subia um arrepio quente, uma espécie de tremor 

anestesiante, um tipo de formigamento que deixava a 

vagina entumecida e fazia os quadris se projetarem para a 

frente, desejosos de se abrir para o mundo. Ela gostava 

disso. Era bom. Era uma sensação inebriante de amplitude 

e prazer que a fazia parecer maior. Era como se, de 

repente, todas as suas amarras, inibições e limitações se 

dissolvessem no ar e ela, então, pudesse se derramar na 

vida, fluindo de alegria e gozo. Ela sentia que era assim 

que deveria ser. Deixou os olhos perdidos nesse momento 

bom e entregou-se inteira a si mesma. A brisa que 

acariciava seus cabelos tratou de arrepiar seus pelos, 

espalhando o perfume doce que saía dela. Quando o sol 

começou a nascer, raios mornos tocaram seu corpo num 
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movimento lento que envolveu os pés, escorregou pelas 

pernas, chegou até seus joelhos flexionados e afastados 

um do outro, lambeu a pele suave atrás de suas coxas até 

acariciar sua vagina úmida. Nesse momento, um espasmo 

de luxúria sacudiu sua cintura, fazendo o umbigo 

mergulhar retesado no oceano de seu ventre e o bico dos 

seios apontarem, exuberantes, para as nuvens. Uma 

invasão de privacidade e uma inundação de êxtase. O 

corpo todo estremeceu. De onde estava, ela podia ver o 

mar. Seus olhos semiabertos sorveram o movimento das 

ondas que derramavam a espuma na superfície da areia. 

Abraçada pelo calor do sol, seus quadris começaram um 

balanço gostoso de vai e vem acompanhando as ondas e 

sem esperar sua vontade. Ela não queria pensar. Não 

queria se controlar, se encaixar, corresponder. Precisava 

de uma pitada de desordem, uma colherada de 

autopermissão e uma xícara inteira de liberdade. Sentia-se 

leve como um encontro de sensações e, então, uma 

quentura agradável se intensificou entre suas pernas e 

seus joelhos se afastaram mais, arrebatados, 

impulsionando a pelve cada vez mais para cima, mais 
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para o céu, mais para o mar e o mundo. Ela virou de 

bruços. Encostou a púbis na toalha que a separava da 

terra. A comunhão entre seu sexo e o solo a encheu de 

prazer. Nessa posição, o sol podia beijar seu bumbum e 

aquela ideia a fez elevar os quadris para sentir o calor se 

insinuar em suas nádegas até desabrochar sua flor. Ela 

gemeu. Escorregou as mãos pela barriga até a penugem 

pubiana e se masturbou. Friccionou os quadris contra as 

mãos, pressionando o ventre no solo num movimento de 

subir e descer, de forma que o sol ainda a beijasse a bunda 

e ela sentisse o calor desses beijos quentes. Deslizou 

alguns dedos para dentro de sua vulva e experimentou 

todo o desejo que escorria de si mesma. Foi indo assim, 

num crescente. Passou por todas as fases da lua, por todas 

as tábuas de marés, por todas as estações do ano e todos 

os ciclos da vida em um instante de eternidade. Gozou ao 

som das ondas do mar, nos braços doces de uma manhã 

de verão e, pela fresta embaçada dos olhos, ainda flertou 

com o infinito. 
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Messias 

 

ra terça-feira, dia de comprar frutas e legumes mais 

baratos no mercado próximo à casa, e essa função 

era dela. 

Saiu com uma pequena lista de outros itens essenciais 

além do sacolão e dedicou-se a eles em primeiro lugar: 

cuscuz marroquino, areia higiênica perfumada para gatos, 

tempero pronto para feijão, repelente. 

Quando, enfim, chegou ao sacolão, parou na banca de 

bananas. 

— Pensei que não viesse aqui hoje. 

O rapaz arrumando as bananas na banca murmurou 

alguma coisa tão baixinho que ela não entendeu. 

— Pensei que não viesse aqui hoje. 

Ele repetiu, ainda baixinho, para dentro, e ela olhou em 

volta para certificar se era mesmo com ela que ele estava 

falando. Não havia mais ninguém. 

— Hum? 

E 
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— Eu pensei que você não viesse aqui hoje. 

Vendo sua cara de surpresa, ele emendou: 

— Aqui, no sacolão. 

Ela, ainda sem entender nada, continuou: 

— Quem, eu? 

— É, você. Eu vi que você estava ali pegando outros 

produtos e achei que não viesse para esses lados hoje. 

Ela, totalmente sem jeito: 

— Ah, é? 

— Você sempre vem às terças, não é? 

Ela, mais sem jeito ainda e redondamente surpresa com os 

comentários que ele fazia e a forma com que falava — bem 

baixo, para dentro, sem lhe direcionar os olhos, como se 

estivesse disfarçando —, respondeu: 

— É sim. 

— Mas já faz um tempo que você não vem, umas duas 

semanas. 

— É verdade, eu estava viajando. Nossa, mas você é 

observador, hein! Como se chama? 

Ela só queria ser simpática. 

— Messias. E você? 
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Bom, nessa hora ela pensou um pouco e resolveu se 

precaver e não dizer seu apelido, que era como sempre se 

apresentava. Achou melhor dar o nome inteiro, só para 

garantir que não houvesse intenção de intimidade por 

parte dele, embora ela tivesse certeza de que não havia. 

Andou até as maçãs com um sorrisinho de canto de boca, 

pensando consigo mesma que precisava reparar mais nas 

pessoas com quem cruzava e sentindo-se cheia de 

importância. 

Seguiu para as cebolas, e de vez em quando dava uma 

olhadinha lá para o lado das bananas, mas sempre 

evitando o contato visual. Aquela conversinha a tinha 

deixado interessante. 

Passou pelas batatas, pelo gengibre, cenouras e, quando 

chegou nos abacaxis, ele apareceu novamente. 

— Semana que vem você vai vir? 

— Provavelmente. 

— Você mora aqui perto? 

— Moro, por isso é que estou sempre por aqui. 

— Vai vir sozinha? 

Humm, ela começou a achar as perguntas meio estranhas. 
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— Ah, não sei. Sozinha, ou com meu marido, ou com 

meus filhos, sei lá. 

— Bom, se você vier acompanhada eu não te conheço. 

Nem sei o seu nome. 

— Tá bom! 

E já ia saindo desconcertada em direção aos pepinos, 

quando ele continuou. 

— Você tem telefone? 

Ela, então, achou melhor dar um basta naquilo. 

— Messias, eu sou casada. 

— Mas a gente não pode aprofundar a amizade? 

— Não, ainda mais desse jeito que você está pensando. 

— Mas... 

Ela não ficou para ouvir o resto da frase. 

Na terça-feira seguinte, foi fazer o sacolão em outro lugar. 
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As palavras que não digo 

  

ascem nos dedos da mão direita e às vezes 

escorregam para o chão; mas quando não, entram 

pelos poros e flutuam pelas veias, boiando no sangue até o 

coração. 

Ali se encontram todas, as mais novas com as mais velhas, 

trocam notícias de cima e de baixo, dançam ciranda e 

entrelaçam as mãos. 

Os pés batem sonoros soando o alarme quando uma delas, 

furtiva, escapa e flui com a circulação num passeio morno 

pelo corpo, até chegar ao pulmão. 

Lá é onde toma fôlego, enche de ar que nem balão e num 

sopro úmido arranha a traqueia, amansa a garganta, 

transborda pra boca, mas cerra os dentes e, mastigada e 

engolida, volta contida para o coração. 

N 
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Jiboia 

Para Rosine 

  

 mulher sabia virar jiboia. Era um fenômeno 

inexplicável, que lhe acontecia desde criança. 

No começo, ela não podia controlar. Vinha assim, de uma 

hora para a outra. Em um minuto ela era mulher, no 

minuto seguinte, já era jiboia, longa, comprida, com a pele 

escorregadia e escamosa, fria. As formas de seu corpo que 

iam se alterando. Os pés se uniam em uma coisa só, os 

braços e as mãos se colavam ao tronco, os olhos ficavam 

vidrados, perdidos e cegos. A pele começava a mudar de 

cor para um verde amarronzado, os pelos viravam 

escamas e uma meleca gosmenta brotava de seus poros. 

Ela, então, se deitava no chão e sua barriga crescia, crescia, 

crescia e se arredondava como a da jiboia do livro O 

pequeno príncipe. Uma vez transformada, ela não se movia 

mais. Ficava lá, onde havia deitado, por uma semana, 
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digerindo o que quer que estivesse em seu ventre. Muda e 

cega. Apenas seus outros sentidos é que afloravam. 

Seus pais ficaram em choque na primeira vez que ela se 

transformou. Presenciaram tudo desesperados, 

desesperados, desesperados. A mãe desmaiou, o pai 

chorou, mas não conseguiram impedir a metamorfose. 

Chamaram o médico da família, o veterinário da família, o 

cirurgião plástico da família, o dentista e o psicólogo. 

Ninguém nunca tinha visto uma coisa daquelas antes. A 

única recomendação que puderam fazer foi esperar para 

ver se uma hora passava. Desolados, deprimidos, 

assustados, foi o que fizeram. 

O dia passou sem nenhuma novidade. Ela continuava 

jiboia, deitada sobre o tapete da sala de estar. O segundo 

dia também se foi sem que nada mudasse. No terceiro dia, 

eles notaram que a montanha em sua barriga havia 

diminuído um tico. A mãe que percebeu e mostrou para o 

pai. Como o pai não conseguia ver a diferença, decidiram 

medir a altura da pança para comparar no dia seguinte: 

um metro e cinquenta e quatro e meio centímetros. No 

quarto dia acordaram cedo, ansiosos para verificar as 
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mudanças. A mãe de cara já disse que estava bem menor e 

que a pele não estava mais tão verde, nem tão marrom, 

nem tão gosmenta. O pai, como não era capaz de perceber 

nada a olho nu, usou sua trena: um metro e quarenta e 

nove centímetros. Satisfeitos, os dois renovaram as 

esperanças de ter a filha de volta em alguns dias e 

brindaram com suas canecas de café preto e quente. No 

quinto dia, não havia mais dúvidas, a barriga tinha 

desaparecido por completo. Ela ainda era uma jiboia, mas 

menos longa, menos verde amarronzada, menos 

gosmenta. No sexto dia, os dedos dos pés e das mãos 

começaram a se desenhar, os pelos e cabelos voltaram a 

aparecer e, no sétimo dia, ela era menina de novo. 

Os pais a abraçaram com lágrimas nos olhos e o coração 

apertado. Quiseram saber como havia feito aquilo, mas ela 

não soube explicar. Pediram-lhe para que não fizesse 

mais, era muito doloroso para eles vê-la naquele estado, 

mas ela não sabia controlar e outras vezes aconteceram. 

O tempo foi passando, ela foi crescendo e, aos poucos, 

aprendendo a dominar seu fenômeno jiboia. 



 

153 
 

Aos vinte anos já era capaz de se transformar ou não 

quando bem entendesse e a vida, enfim, voltou ao normal 

na família da mulher-jiboia. 

Ela se casou, teve filhos, fez novos amigos, viajou e 

conheceu o mundo. Os filhos cresceram e começaram a 

sair de casa. Ela se realizou profissionalmente e vivia 

muito feliz. De vez em quando, se permitia virar jiboia, 

mas uma bem pequena e que voltava a ser mulher em 

algumas horas sem que ninguém notasse. 

Um dia, num sábado de carnaval, foi convidada para as 

bodas de prata de uma amiga do coração. Compareceu 

emocionada e começou a chorar já logo na chegada, ao 

abraçar a amiga que não via ao vivo há um bom tempo. 

As lágrimas começaram a rolar, e ela não conseguia 

segurar. Borrou a maquiagem, molhou a roupa, fez poça 

no chão. Por onde andava, deixava um rastro de lágrimas 

atrás de si. As pessoas começaram a comentar, as crianças 

apontavam e riam, o marido lhe trouxe um guardanapo 

de papel. 

O pai da amiga fez uma cerimônia, o amigo da amiga leu 

um texto, a amiga da amiga declamou uma carta, a 
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própria amiga fez um discurso apaixonado e cheio de 

amor, o marido da amiga falou lindas palavras e ela 

chorou mais e mais. Só parou na hora do bolo, quando, 

então, começou a rir sem parar. 

Engasgou comendo um docinho porque não conseguia 

parar de rir. Riu tanto que começou a chorar de novo. 

Nessa hora, resolveram ir embora por precaução. Vai que 

ela virava jiboia no meio da festa. 

No caminho de volta para casa, ela começou a se 

transformar. O marido acelerou para dar tempo de tirá-la 

do carro antes que a metamorfose se completasse. 

Colocou-a na cama, deu-lhe um beijo carinhoso e uma 

única lágrima escorreu dos olhos já vidrados e cegos dela. 

A barriga estava gigantesca, maior do que nunca antes e, 

dessa vez, conforme os dias iam passando, ao invés de 

diminuir, só aumentava. No quinto dia, já relava no teto. 

O marido ficou muito preocupado. No sexto dia, 

preencheu o quarto todo e quebrou a cama. O marido 

ficou muito desesperado. No sétimo dia, bem cedo, 

aconteceu. 

Ouviu-se um estouro. 
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O marido correu para acudir, mas estava tudo acabado. 

Ela havia virado borboleta. 
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Uma carta 

  

ma carta contém em si o próprio amor que 

escapuliu pelas pontas dos dedos e pingou 

palavras no papel. Uma carta tem a força das palavras que 

não são ditas, que não saem pela boca, mas pelas mãos 

que tocam o outro. Receber uma carta é como ser beijado 

no coração ainda úmido e palpitante. Porque uma carta é 

feita pelas mãos que buscaram o papel e seguraram a 

caneta. Ela carrega resíduos do corpo do outro, foi tocada 

pelo outro, escrita pelo outro, dobrada pelo outro, 

endereçada e selada. Uma carta traz consigo o hálito e a 

respiração do outro. Traz o calor que esteve ali enquanto 

era escrita. A carta é como uma fita e cada um segura uma 

ponta. O remetente do lado de cá, o destinatário do lado 

de lá e, entre eles, a fita mágica macia de cetim cereja, 

como um cordão umbilical, alimentando, oferecendo 

oxigênio, ajudando a viver. A carta é quase um 
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pensamento, um pedacinho de vida dobrado e 

envelopado, como se coubesse, como se bastasse. A gente 

quer abraçar, quer cheirar e beijar o papel. Lemos a 

primeira vez, depois lemos de novo, e de novo, e quantas 

vezes o tempo deixar. Uma carta é um convite para sorrir, 

para se jogar no sofá e sonhar com olhos abertos, olhando 

o branco do teto. Ficar com boca aberta de bobo, a língua 

esquecida, os músculos paralisados e largados e a 

imaginação fazendo voos rodopios, diminuindo a 

distância e chegando mais perto. Os pés perdem os 

sapatos, a roupa quer sair do corpo e a gente quer parar 

tudo para poder amar o amor da carta mais um 

pouquinho só. Tem sabor. Dá calor e vontade de nadar em 

mar de ondas de espuma, redondas. Dá vontade de alagar 

o chão, de se pendurar na árvore, de escrever na perna, de 

bater altos papos e contar tudo pras flores do jardim. 
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Amor 

  

 amor derruba os ninhos das árvores, levanta as 

saias das mulheres, descabela os penteados, desfaz 

as chapinhas, bagunça as escovas, realça os perfumes e 

arma circos aqui e ali. 

Arranha os olhos com pedrinhas de areia pelando e enche 

a boca de sal, enche de folhas o chão das varandas e move 

moinhos. 

O amor assobia nas frestas, canta nos túneis, toca nos 

cantos e arrepia os pelos. 

Arranca telhas dos telhados para fazê-las voar, arranca os 

cabelos para trançar, entorta antenas, entorta os quadris 

para lá e para cá, entorna líquidos, amassa os lençóis e 

bagunça os sapatos arrumados. 

O amor levanta picos nas águas do mar e faz ondas, 

gemendo de mansinho no escuro das tempestades e das 

intimidades. 

O 
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Refresca os corpos que nem brisa, derrama saliva pelas 

coxas, molha os umbigos e as palmas das mãos, muda as 

veias de lugar, faz o sangue esquentar, o rosto corar e o 

coração se estapear. 

O amor arrasta os pés no chão, as mãos no chão, os joelhos 

e as dores no chão. Sacode as ideias, sacode os ossos, as 

pernas tremem, os dentes batem. 

Toca os corpos, toca a alma, toca os violinos e os sinos de 

vento, balança os nervos, as emoções, os fios nos postes, os 

cílios úmidos se unem e não querem mais se separar. 

O amor entorta os guarda-sóis que não temos, seca as 

roupas no varal, carrega a chuva para dentro das janelas e 

silencia as bocas com beijos. 
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Carta à Bonnie 

  

ocê chegou num dia quente de dezembro. Pequena, 

orelhuda, parecia mais um rato peludo do que um 

gato. 

Tomou conta da casa como se fosse sua, ignorando os 

direitos dos outros gatos, que já moravam lá muito antes 

de você. 

Botou ordem no pedaço. Decidiu quem podia ficar e quem 

teria que ir passear na chácara.  

Movimentou toda a família até conseguirmos resolver o 

seu problema com a água: tinha que ser gelada, de 

preferência com uma pedrinha de gelo boiando dentro e 

precisava estar em uma vasilha de cerâmica em cima de 

um banquinho no canto da cozinha, bem ao lado da 

geladeira, ou você se recusava a beber. 

Era brava, muito brava. Botou o Nestor no lugar dele: do 

lado de fora do seu círculo de amizades. 

V 
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Resolveu que dormiria em cima do balcão da sala e 

ninguém conseguiu te demover desta ideia. 

Gostava de “carninha” e fazia coro com o Haroldo para 

me convencer a servir-lhes um sachê todas as manhãs. Fez 

bullying com a Olívia. Montava guarda na porta da 

cozinha para não deixá-la entrar em casa. 

Era conversadora e tinha o miado mais doce que eu já 

ouvi na vida: saía como um sopro suave de dentro do 

peito. Às vezes longo, às vezes curto, às vezes só um 

ponto de exclamação. 

Não gostava de ficar sozinha, nem de ficar quieta. Embora 

fosse a mais nova da casa, se comportava como uma 

velhinha coroca cheia de hábitos e manias, meio ranzinza, 

fazendo fofoca. 

Foi no sábado de carnaval que você silenciou. Começou 

assim, não miando, não conversando, sem assunto para 

me contar. Botei a carninha, mas você nem se interessou. 

Deu apenas umas lambidas tímidas e deixou tudo para o 

Haroldo. Coisa inédita, jamais havia acontecido antes. 

Ficou quieta, parada, amuada, seus olhinhos amarelos 

olhando para o nada. 
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Te levei ao médico e chorei em bicas abraçada com você 

em cima da mesa gelada do consultório. Foram seis dias 

consecutivos de amor intenso no meu coração, nas minhas 

mãos que te acarinhavam, alimentavam, hidratavam, 

medicavam, nos meus olhos que te olhavam e 

transbordavam, na minha voz te conversando, te 

confortando, te incentivando, te elogiando a cada seringa 

de água e comida que você tomava. Seis dias que te cuidei 

de hora em hora, te abracei forte, te segurei em meus 

braços, encostei meu nariz no seu focinho pequenino, 

rocei meu rosto na sua cabecinha macia. 

Você tomou injeção todos os dias, tomou soro, vitamina, 

remédio. Parecia que ia reagir. Voltou a subir no balcão e 

chegou a ir passear na chácara, mas no sexto dia o cansaço 

te alcançou e você suspirou profundamente no meu colo. 

Estava me pedindo para deixá-la descansar, queria a 

minha aprovação, a minha compreensão, a minha bênção, 

e eu te dei. Com o coração estraçalhado, eu te libertei, te 

disse que estava tudo bem, que você podia descansar. 

Com as mãos em você, sussurrei palavras de amor, de 

gratidão, de admiração por sua coragem, sua valentia, sua 
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enorme luta pela vida. Cada vez que eu falava alguma 

coisa, você batia o rabinho no chão me dizendo que estava 

pronta. Conversei com o Universo, conversei com São 

Francisco de Assis, conversei com o processo da vida, 

conversei comigo mesma, com o céu, a terra e o Deus dos 

gatos. 

Te ajeitei na sua casinha, te olhei nos olhos pela última 

vez, te dei um beijinho de boa noite, me despedi e fui para 

a cama dormir num travesseiro de lágrimas. Você 

anoiteceu e não amanheceu mais. Deixou para mim umas 

bolinhas de presente na sua caixa de areia, seu jeitinho 

especial de me agradecer. Foi descansar com os gatinhos 

do céu. 

Hoje guardei suas coisas. Arrumei um lugar para colocar 

sua casinha, onde alguém escreveu seu nome errado. Botei 

suas cobertas para lavar. Acomodei sua vitamina dentro 

do armário e todas as seringas também. As canecas que 

usei para te alimentar foram para a máquina de lavar 

louça, sua garrafinha de água gelada com um bilhete 

“água dos gatos” colado nela foi para a pia, e as vasilhas 

de comida agora serão dos outros gatos da casa. 
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A Olívia voltou. O Haroldo continuou. O Nestor se 

manteve do lado de fora do círculo de amizades felino. 

Sua passagem pela minha casa foi curta, mas profunda e 

intensa. Você era filha do meu filho e eu era, então, sua 

avó-mãe. Eu te amei muito e sei que meu luto ainda vai 

durar um pouco. É que a cabeça prega algumas peças na 

gente, e de repente a gente se lembra. 

Mas quero te dizer uma coisa que está queimando meu 

peito: gratidão. Por cada um dos momentos que passamos 

juntas, por aceitar meu amor e carinho e por não me 

morder nem arranhar em todas as vezes que tive que te 

convencer a comer, segurando sua cabeça em minhas 

mãos e enfiando uma seringa entre seus dentinhos 

afiados. Gratidão por me ensinar a amar a vida, 

independentemente de mudanças, de quedas, de desafios, 

de dificuldades. Gratidão por ter chegado até mim e ter 

passado os últimos meses de suas sete vidas, e você usou 

todas elas, ao meu lado. Escrever tudo isso é ao mesmo 

tempo cura e celebração. Para mim. Para você. 

Tchau, Bonnie. Descanse em paz. 

Miau. 
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Um balanço e o final 

  

ra um vento sinfônico que fazia voar os fios mais 

leves dos meus cabelos. Sentada num balanço de 

madeira, fechei os olhos e respirei. Firí-fó... firí-fó... os elos 

rangiam enquanto a tarde se alongava nos meus pés para 

o ar e para o chão. Longe de mim, vozes e corpos se 

confundiam, mas eu não queria ouvir. Apenas segui 

naquele movimento que me levava a lugar nenhum. Eu 

podia sentir o vapor embaçado que começava a se enrolar 

no meu corpo e brotava águas em cada poro. Nada disso 

era novo. Eu já sabia. 

Sem paredes ao redor, sem limite sem contenção, o ser que 

eu era não podia expandir. Comprimia-se, espremido na 

pele, e a pele se dissolvia em areia no chão. Sem abrir os 

olhos, vi o sol atrás das árvores. Nos minutos que se 

seguiram, a vida toda passou embolada num 

liquidificador, girando, girando, girando rápido e confuso, 
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misturando tempo com espaço, liquefazendo as 

lembranças com cheiro de vela e parafina, enquanto 

esquentava o motor (os miolos) num cheiro de borracha 

queimada. Faltava pouco agora. Um suspiro, um soluço e 

todo o resto do por vir jamais seria. 

Balancei mais alto. Lembrei a Sabrina pequena e 

gorducha, quando me pedia para empurrá-la no balanço. 

Senti uma lágrima escorregar queimando minha face. 

Apertei com toda a força os olhos fechados. Tão forte que 

ouvi o sangue jorrar das pálpebras oprimidas para os 

ouvidos. 

Com as unhas cravadas nas palmas das mãos, deixei o 

vento empurrar minha cabeça para trás, para o céu, para o 

sol até saltar a jugular e levar meu peito rasgado em 

pedaços de um diário secreto. Da garganta escancarada, 

desengoli o grito que sufoquei todos os dias até o último 

sopro. Um minuto infinito e, depois, foi tudo silêncio e um 

pôr de sol que nunca se pôs. 
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Free 

 

ntão eu conheci Free, clara como a luz do sol 

iluminando a escuridão. Eu, bela luz da lua, e ela leu 

minhas entrelinhas. Foi estranho, eu não disse nada e ela 

entendeu tudo, me entendeu tudo. Eu a vi vindo, 

caminhando no meio da rua com os faróis do carro parado 

atrás, uma silhueta. Cabelos ao balanço da brisa, braços ao 

balanço dos seios e os passos ao balanço dos quadris. Eu a 

sorri, ela me sorriu inteira e nós dançamos. Era Radiohead. 

Tinha uma lua fina no céu e nos meus lábios. Tinha 

estrelas nos olhos dela, espelhos dos meus. Bem devagar. 

Bem devagar. E os olhos se fecharam enquanto o resto do 

mundo sumia. Abraçadas no calor dos corpos, os cabelos 

loiros misturados aos castanhos, havia um perfume no ar. 

Um perfume que vinha de Free que era bom tão bom. Os 

ombros se encostaram suavemente redondos como veludo 

macio em bochecha de criança corada. E o perfume de 
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framboesa com açúcar de marshmallow, mas não era bem 

assim. As costas se tocaram, cabeça tombada com pescoço 

estendido, até os fios cobrirem, debruçadas nos ombros 

uma da outra, as mãos. Só o dorso das mãos e os quadris 

enrolados cheios cadenciados. Mesmo tamanho. Mesmo 

sentido. Mesma vontade. Ela me olhou e me viu e eu não 

precisei me explicar nada. Ela me escutou e me ouviu e eu 

não tive que falar nada. Não havia tempo, só o som das 

respirações. Nem havia nada, mas uma coisa só que se 

abria como flor desdobrando as pétalas com pólen dentro, 

espalhado no ar feito purpurina fértil fecunda. 

Fluxodevida, fluxodevinho, embriaguez. Brilhando para 

mim e para ela, mil estrelas. Nós nos soubemos como 

nunca ninguém mais soube antes. 

Depois, só a lua o sol o céu e o universo inteiro que 

conspirou para esse encontro, nesse planeta, no exato 

momento e o tempo. 

Que cheiro bom. 
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Beijo 

  

ão resisto a um beijo bem dado. 

Boca na boca, as salivas se misturam, as línguas se 

tocam, os dentes roçam, o alento se embola: eu respiro o 

seu, você respira o meu. 

É fato, não resisto a um beijo bem dado. 

A língua passeia em outra boca, os lábios sugam com 

fome, o corpo aquece, a vontade coça. 

Beijo bem dado é coisa de arte. Caro, custa o desejo de 

mais um beijo. É puro deleite, um vício que a boca 

implora, escancarada e caprichosa. 

Beijo que se dá bem dado é gozo na certa. Desperta o 

apetite, convida a extravagâncias, aniquila carências e 

reforça qualquer modesto plano de segundas intenções. 

Vira mania, quase sintoma de TOC. Desperta um impulso 

incontrolável, uma vontade de arrancar a roupa, uma 

N 



 

171 
 

invasão de calor que sobe pela espinha e deságua nas 

papilas. 

É ele, o beijo bem dado, que determina a inclinação dos 

que se beijam: horizontal, sobrepostos, contrapostos, 

paralelos que se cruzam, deliberadamente, antes do 

infinito. Se for um regalo, ainda melhor, que regalo não 

gera compromisso. Gera ânsia que não é de vômito, mas 

de prazer. 

Beijo bem dado não é mole nem cheio de baba. Não é 

flácido, nem frouxo. É firme, na medida, resoluto, sabe a 

que veio e onde vai parar — quando parar (se é que vai 

parar). Não é de qualquer jeito, nem dá pra ser rápido, 

uma bitoca. Exige empenho, entrega, devoção. Retribui 

com contentamento, regozijo, volume, lubricidade, 

luxúria. 

No ponto de ônibus, debaixo da árvore, atrás do portão, 

nas águas do mar, na frente da padaria, beijo bem dado 

pode ser desígnio ou intento. Em público é exibicionismo, 

provoca os passantes com um querer louco de beijo assim. 

A gente conhece de longe, porque beijo bem dado no 

outro dá vontade de beijar também, dá uma excitação 
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gostosa e faz a mente fantasiar um encontro de bocas com 

sede de encanto. E a gente passa pensando que podia 

ganhar um beijo bem dado igual. 

Mas beijo não se dá bem dado pra qualquer um, sem 

interesse ou atração. Nem adianta se esforçar que é beijo 

perdido e beijo perdido ninguém merece. Quando o beijo 

é perdido a gente sabe, ele quase despenca pelo chão e 

escorrega pra debaixo da mesa de sem graça. Fica 

rodeando desencaminhado pela bochecha, extraviado 

para a testa, lascado pela ponta do nariz, caído pelo canto 

da boca fechada. Mas se por acaso desaparecer 

atrapalhado no cangote, tem boas chances de virar chupão 

e evoluir pra um irremediável beijo perdido bem dado, 

que também é bom e causa fluidos abundantes, mas acaba 

intensamente inesquecível, e podemos nos sentir 

arruinados por causa dele. Melhor não. 

Guarde seu beijo bem dado pra quem te causa fixação e 

use-o sem prudência em momentos especiais, feito xarope, 

dia sim e dia também, que o que é bom tem que distribuir. 

Mas, por favor, não na minha frente, que não resisto a 

beijo bem dado. Beijo bem dado é tentação. 
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Você 

  

 despertador toca às 5:30 da manhã e você pula da 

cama. Eu, ainda meio dormindo, meio acordada, 

tão resistente a essa decisão, me arrasto como um 

fantasma atrás. 

Faz nove dias que você decidiu que levantaria meia hora 

mais cedo para escrever e, para a minha — e a sua — 

surpresa, você vem cumprindo caprichosamente o 

combinado. Nas primeiras vezes, eu tentei te convencer a 

ficar mais um pouco na cama, afinal estamos de férias e 

não temos que acordar tão cedo! Você até ficou tentada a 

desistir, mas foi firme e conseguiu me contrariar. 

Saímos em silêncio para não acordar o resto da casa e nem 

acendemos a luz da cozinha na hora de preparar o café 

para não incomodar o Nestor, que está dormindo em 

frente à porta de vidro que separa a cozinha da área de 

serviço. 

O 
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Enquanto o café passa, vamos até o banheiro e o gato nos 

segue, como faz todas as manhãs, pedindo comida 

enquanto se enrosca em nossas pernas. 

Com uma caneca de café, sentamos para escrever. 

Enquanto eu não consigo nem pensar, você já abre o 

caderno, pega a caneta, acerta o timer para 20 minutos e 

começa a desenhar a primeira letra. Fico bem quietinha e 

observo enquanto você se deixa inundar por ideias que 

vão virando texto no papel. Quando o timer soa, ficamos 

impressionadas! Foram duas folhas e uma página e, 

tirando uma ou outra edição, o texto ficou muito bom. 

Você escreveu Aquela que mora ao lado. 

São quase seis. Preparamos duas xícaras de café e 

voltamos para o quarto para acordar o marido. Esse é o 

momento que eu adoro. Até você decidir se levantar mais 

cedo, essa função era dele. Era ele que se levantava antes 

das cinco e, mais tarde, voltava com café para nos acordar. 

Ficamos intrigadas ao perceber que ele deixou de se 

levantar às cinco depois que começamos a sair da cama 

mais cedo, mas até que tem sido legal desse jeito. 
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Tomamos o café junto com ele e deitamos em seu peito 

para ronronar mais um pouco. Essa é a primeira posição: 

nossa cabeça no peito dele e ele nos fazendo cafuné. Na 

sequência, passamos para a segunda posição: viradas de 

lado sobre o ombro esquerdo, ele se encaixa de conchinha; 

com a mão esquerda segura nosso seio direito e com a 

direita acarinha nosso ventre. Depois, vem a terceira 

posição: de frente para ele, ele de frente para nós, 

beijinhos na boca, bons-dias, desejos de paz e amor. A 

seguir, duas coisas podem acontecer: nos levantamos e é o 

fim da enrolação; ou partimos para a quinta posição, que 

requer movimentos rigorosos dos quadris, contrações 

rítmicas de glúteos e abdômen e exercícios com a boca, os 

lábios, a língua, as mãos, os dedos. Hoje fomos só até a 

quarta posição, já que, embora estejamos de férias, temos 

que levar a filha para o cursinho às sete. 

Nosso café da manhã é diferente. Você anda bem criativa 

em suas vontades. Eu prefiro o de sempre, café com 

vitaminas e pão com Nutella, mas você quer ovos mexidos 

e suco de laranja e é o que temos. 



 

177 
 

Apesar do verão, o dia amanhece frio e chuvoso. Eu estou 

morrendo de frio e com a maior preguiça de fazer 

exercícios. Você, então, escolhe uma roupa quentinha e 

confortável e, ao invés de correr, depois de levar a filha 

vamos caminhar. Que delícia! Eu adoro quando vamos 

caminhar. Temos tempo de ver a paisagem, observar os 

bichos da lagoa, conversar com as árvores. Sei que você 

também gosta porque, em seguida, fica leve e sorridente e 

eu sinto todo o amor que você irradia. Encontramos 

algumas pessoas no parque. Elas sempre nos 

cumprimentam e nós sorrimos de volta. Nos conhecemos 

de anos de corrida e caminhada, apesar de não sabermos 

os nomes uns dos outros. 

Em casa, vamos para o banho. Você pensa em usar o 

xampu de um milhão de dólares mas eu protesto, 

argumentando que, se usarmos o do dia a dia, o de um 

milhão vai durar mais tempo. Falo isso porque sou 

muquirana e gosto de economizar as coisas boas (como 

quando você quer usar os papéis bons de aquarela para 

pintar e eu fico tentando te convencer que não vale a pena, 

que é melhor usar o sulfite fino e baratex mesmo). Você 
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nem liga para mim e ficamos com os cabelos mais 

brilhantes, mais macios e mais cheirosos que existem e eu 

te amo por isso. 

Depois do banho, é hora de cuidar do Nestor. Ele faz festa, 

pula, lambe, corre e canta como se não nos visse há cinco 

semanas. Quando, enfim, se acalma, senta na almofada da 

cadeira ao nosso lado, na mesa da sala, onde vamos 

escrever. Admiro novamente a sua criatividade. Eu, por 

mim, ficava perdendo tempo fuçando site, assistindo 

vídeos no YouTube, pesquisando imagens e textos 

inspiradores. Mas você há alguns dias está no comando e 

tudo fica muito melhor quando você resolve ser você. 

Escrevemos a manhã toda, paramos apenas para preparar 

o almoço. Hoje temos a ajuda do filho e você fica feliz. 

Você sempre fica feliz quando o filho vem nos ajudar. 

O menu é arroz integral com cenoura e ervilha, caçarola 

de legumes ao açafrão e alecrim e suco de limão. Desde 

que o filho se tornou vegano, nossa alimentação acaba 

sendo mais vegana que vegetariana. 

Como a máquina de lavar-louças quebrou há dias e até 

agora não conseguimos alguém para consertá-la, lavamos 
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nossa louça depois de usar e lembramos o resto da casa 

para fazer o mesmo. 

Depois do almoço, em dias normais, seria o momento de 

arrumarmos as coisas para ir para a Unicamp. Mas como 

estamos de férias, podemos escolher outras coisas para 

fazer, como dormir no sofá da sala, por exemplo. Eu 

adoraria!  

Você sempre foi uma preguiçosa para acordar cedo 

porque gosta de dormir tarde. Então tinha certeza que, 

levantando às cinco e meia, tiraria um cochilo em algum 

momento do dia, tipo depois do almoço. Mas, 

inesperadamente, acordando cedo e dormindo menos 

horas por noite, ao invés de ficar mais cansada você ficou 

mais ligada e o dia rende que é uma beleza. Chegamos até 

a ficar entediadas com tanto tempo sobrando.  

Logo, minha esperança de pregar os olhos por alguns 

minutos vai por água abaixo quando você pega um livro 

— aquele que começamos a ler no ano passado e estamos 

até agora tentando terminar; acho que dessa vez, vai. 

No fim do dia, porque estamos de férias, você decide que 

vamos fazer um happy hour. Como o marido não está de 
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férias e justo hoje vai trabalhar até mais tarde, nosso happy 

vai ser em casa mesmo. Abrimos uma Sol com limão e 

assistimos a um capítulo de Outlander, a série que a 

ginecologista-homeopata recomendou e nós amamos. 

Sentadas no sofá com o Nestor dormindo sobre nossos 

pés, viajamos para a Escócia de séculos atrás, 

acompanhando o romance de um ruivo grande, forte e 

sensual com a inglesa que veio do futuro. 

Mais tarde, agora com o marido, tomamos uma taça de 

vinho tinto enquanto jantamos e conversamos sobre coisas 

sem importância. 

Já na cama, indo dormir, percebemos que ele consertou o 

mau contato da nossa luminária e ela está funcionando de 

novo. Nós e ele pegamos nossos livros para ler. Ele dorme 

e ronca na primeira linha. Você, depois da terceira página, 

ainda me convence a levantar mais uma vez para tomar 

um copo de água da talha de barro — que você diz que é a 

mais saborosa e refrescante das águas — naquele copo em 

que você grudou com Durex um pedacinho de papel com 

um lembrete dizendo “quando eu estou em paz, o mundo 

todo e todo mundo ficam em paz”. 
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Ficamos em paz. O mundo fica em paz. Dormimos. De 

viés na cama, com o ventilador ligado, o travesseiro na 

parede, o xale vermelho da vó Isabel enrolado no pescoço, 

a almofada grande do lado esquerdo, a almofadinha feita 

pela filha quando era pequena em cima da barriga e as 

pernas em cima dele. 
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Tem dia que cada dia 

  

em dias em que acho que nada está bom, nada está 

fácil, nada está gostoso, tudo me atrapalha e eu só 

queria perder meu olhar nas ondas do mar. 

tem dias em que as coisas não dão certo, as palavras não 

são adequadas, o sorriso está errado, eu me sinto um 

fracasso e só queria dormir, dormir, dormir e não acordar. 

tem dias em que não consigo escrever, não consigo 

desenhar, não consigo agradar, não consigo nem me 

relacionar e, quando olho as coisas que fiz, acho tudo uma 

droga e eu só queria boiar numa nuvem perto do sol. 

tem dias em que penso que eu deveria ter habilidades que 

não tenho e que levam tempo para aprender e não vou 

aprender imediatamente e tudo parece difícil, parece que 

não vai dar, que não vou conseguir e eu só queria sumir 

daqui. 
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tem dias em que me sinto sozinha, que ninguém me 

entende, que não entendo ninguém e eu só queria 

caminhar bem quietinha na areia gelada da lua. 

tem dias em que o papel amassa, a tinta acaba, a ponta 

quebra, o scanner não funciona, o computador não 

obedece e eu só queria ser índia e viver pelada, toda 

pintada. 

tem dias em que perco a hora, perco a paciência, perco o 

bom-humor, perco o amor e eu só queria não perder nada 

e levar tudo junto comigo. 

tem dias em que não quero me mover, não quero sair do 

lugar, não quero nem falar. quero ser árvore e balançar e 

tomar chuva e tomar sol e me enfiar fundo no chão morno 

e derrubar minhas folhas e florescer e deixar as formigas 

passearem no meu tronco e os passarinhos fazerem ninho 

nos meus galhos e chorar seiva derramada em pingos de 

cola no para-brisa dos carros. 
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Um minutinho 

  

ensa na praia se você gosta de praia. na areia no mar 

no céu azul e no sol brilhando e acarinhando 

suavemente a sua pele. pensa em nadar pelado e sentir a 

água molhando todos os cantos do seu corpo. pensa em 

rolar na areia, andar descalço deixar os cabelos voarem no 

vento pular ondas e pegar jacaré. pensa em fazer castelo 

de areia catar conchinhas mergulhar na água salgada 

tomar água de coco e cochilar na sombra de uma árvore 

feliz. 

pensa em montanha se você gosta de montanha. numa 

cachoeira de águas fresquinhas massageando as suas 

costas os seus ombros as suas pernas meio cansadas, as 

suas ideias um pouco confusas. pensa em tirar toda a sua 

roupa e nadar no riacho cristalino afundar respirar boiar. 

pensa nos seus pelos cheios de gotinhas brilhantes que 

nem cristais e no verde das árvores que te envolvem e te 
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protegem e te dão manga goiaba abacate e passarinhos pra 

te acalentar. 

pensa em amor. em abraço apertado em corpo com corpo 

em sorrisos brancos e cheios de dentes em cabelos 

cheirosos olhos nos olhos e mãos dadas. pensa em 

balançar numa rede e jogar conversa fora em tomar vinho 

e falar de besteiras engraçadas em contar as estrelas e 

olhar a lua. pensa em falar uma coisa bonita pra alguém 

em fazer um elogio surpresa em dar um beijo numa 

bochecha macia em cheirar um cangote e apertar outro ser 

humano em seus braços cheios de carinho. 

pensa em amigos em amizade em alegria e em fazer 

companhia. pensa em intimidade em contar segredos em 

compartilhar a si mesmo em aceitar um agrado. pensa em 

levar coisas boas e em deixar coisas muito melhores. 

pensa em fazer outros olhos brilharem e outro coração 

sorrir porque você estava lá, porque passou por ali porque 

escreveu aquela mensagem compartilhou aquela foto 

tocou aquela música escolheu bem as palavras e fez um 

dia muito melhor na vida de alguém. 
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