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A menina do espelho
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horara muito, chorou tanto que lhe surgiu a necessidade de
ver o estrago que a tristeza estampou em seu rosto.
Ao olhar o espelho, ela se deparou com olhos vermelhos, nariz
inchado e boca tremula, e o importante foi que pela primeira vez
percebeu aquela do reflexo como ela mesma, o que a tornava a pessoa que melhor poderia entender o que ela sentia.
Desabafou. Contou tudo e mais. Mais e tudo.
Para sua surpresa, ela do espelho respondeu. E respondeu de um
jeito tão sincero e despretensioso que acabaram conversando por horas. Conversa que não resultou em solução, uma vez que o problema
do princípio não aspirava por tal, mas fez a menina se sentir mais
tranquila e aliviada.
Depois daquela vez as conversas entre o mundo real e o mundo
refletido viraram uma boa rotina. Uma terapia gratuita e eficiente.
Tudo ficou ainda melhor quando descobriram que podiam trocar de lugar uma com a outra. No mundo refletido era tudo mais
simples, o que muitas vezes causava certa dificuldade para a menina do mundo real querer voltar. Ela sempre voltava. Entendia que o
tempo dentro do espelho não era solução, apenas uma folga onde
podia aproveitar uma satisfação utópica.
A menina do espelho a substituía com prazer, a mudança de ares
também não lhe era mal. Estava cansada já daquela vida inversa,
onde só podia agir de acordo com o mundo de fora, sem autonomia
ou opinião.
Foi assim – troca de lugar, volta pro lugar - até que chegou o dia
que a menina do espelho resolveu com a menina do real que melhor
seria se elas passassem o tempo todo juntas.
E a partir daí que a menina do real passou a não ter reflexo, apenas mais uma dela dentro dela.
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ntem que eu vou entendeu.
Eu sempre acreditava que quererei o suficiente me levará a
tive. Mas não era bem assim. Percebera que tentaria e tentava nem
sempre resultando em conseguirei.
Não será pessimismo, foi conformismo.
Não tivesse outro jeito. Mesmo contra vontade, eu tivera que
aprendi a viverei no presente. Do futuro eu nada saberia, e o passado
não posso mudava. Que escolha se tinha?
Aceitava, aceitara. Não sei, nem soubera, e nem sabia se algum
dia viria a saberei.

Acho que são

8

Tempos e modos verbais não são importantes.
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T

udo aconteceu quando eu vi você ao lado da sua nova menina.
A menina... Mal olhei para ela. Preferi fingir que ela não
existia, mesmo sendo impossível ignorar aquela presença no mesmo
ambiente que estávamos nós dois. Eu e você.
Você... Você veio me cumprimentar. Ostentava uma formalidade
artificial, que a ninguém convenceu. Naquele momento entendi que
você sentia o mesmo que eu.
Eu... Eu vi nos seus olhos, senti na sua respiração. Você queria
poder tocar minha boca. Não podia, ela estava lá.
Lá... Lá que se encheu da tensão de dois que querem se beijar e
não podem porque existe um terceiro.

Tudo...
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Enfim seus lábios se aquietaram tocando meu rosto. Eu fui embora e você ficou.
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H

oje eu acordei meio diferente. Hoje eu acordei em outra dimensão. O céu era verde, o sol brilhava arroxeado, era tudo
inesperado, lindo, surreal.
Brindei ao mar com meu amigo, um abajur alto e magro, apagado de tristeza, chorando por não conseguir se acender. “Olá, olá”,
diziam os peixes que voavam na areia rosa purpurinada, se afogando
logo em seguida. “Oh, não! Hoje não! Hoje é dia de salada!”, gritavam com suas vozes esganiçadas, mas ninguém estava atento o bastante para ouvir.
Pobres mesmo eram as pobres focas, que, alérgicas a água, morriam de sede. Bom mesmo era ser leão, nadar o dia inteiro, esperando tudo se solucionar.
Olhei para os meus burros pés, que se mexiam excitados e confusos. Nunca gostei de como eles acham ter o direito de fazer o que
bem entendem. Deveriam me respeitar mais. Achei que talvez fosse
melhor que eu deixasse as coisas quietas e dormisse. Logo a lua surgiu cor de pêssego e em forma de caracol.

Quê?
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Gelado, mas não frio.
Desconfortável, mas acomodado.
Arredondado, mas quadrado.
Sonhando, mas acordada.
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Conseguiu dormir.

á era tarde da noite quando ela decidiu que não
adiantava mais tentar. Virou-se por mais alguns
momentos, se levantou da cama e foi pegar um copo de
leite na cozinha. Ouviu o silêncio da noite misturado
ao som da cidade que não parava por trás de sua janela,
fazendo com que o silêncio da noite não pudesse mais
ser chamado de silêncio.
Cidade que nunca parava... Lembrou do seu próprio
pensamento, imparável também. Tanto não parava que
passou a ser difícil dormir. Impossível, na realidade.
Não dormia há onze dias. Não conseguia lembrar
como antes podia lhe ser tão fácil, simplesmente fechar
os olhos e desligar. Pensava tanto na dificuldade de dormir, que não dormia.
Repousou o copo vazio na pia e andou de volta para
o quarto. Exausta com a movimentação, ela se jogou na
cama. Pouco antes de aterrissar ouviu um tiro. Ouviu
também o vidro da janela sobre a sua cama se estraçalhar. Sentiu uma perfuração rápida no peito.
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Insônia

P

ercebi que minha língua não estava acomodada em minha
boca como sempre pensei.
Minha garganta ardeu, minha perna palpitou. Senti meu estômago revirando, vazio. Piscar passou a ser uma ação forçada, fechei
os olhos.
Com a sensação de língua solta, achei difícil engolir saliva, e o
líquido acumulou até adquirir uma consistência nojenta. Eu não podia cuspir.
Minha pele estava quente, mas meus pêlos estavam eriçados. Um
arrepio percorreu meu todo, conduzindo ligeiros espasmos.
Em meu cérebro as batidas do meu coração ecoavam com força,
ficando mais altas a cada pulsar, sufocando qualquer barulho externo, impedindo que eu pensasse direito.
Tentei respirar fundo para me manter calma, depois esqueci
como se respirava normalmente e tive que continuar a forçar o inspira e expira pra não prender o ar.
Passaram horas, mas talvez tenham sido apenas segundos.
Minha boca secou.
Meu coração disparou.
O céu da minha boca começou a coçar.
Minha pele tremeu.
Meu pescoço enrijeceu.
O meu corpo inteiro estava coçando.
Queria arrancar minha língua fora.
Queria lembrar como se respirava.
Queria esquecer a coceira que...

Agonia
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Aí ele chegou.
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odos os dias, no caminho da escola para
casa, eu passava em frente daquele sobradinho azul que ficava na minha rua. Todos os dias, no
mesmo horário, eu via uma velhinha que dava pão
para os pombos na garagem sem carro daquela casa.
Todos os dias, sem faltar um, aquela velhinha estava
no mesmo lugar para alimentar os pombos.
O engraçado era que a velhinha em si parecia
com os pássaros. Usava óculos enormes que deixavam seus olhos grandes demais para seu pequeno
rosto, tinha um nariz pontudo que se assemelhava a
um bico, e só se vestia com roupas cinza. Contando
dela para meus amigos, eu a chamava de Velhinha
dos Pombos.
Nunca trocamos mais do que um Olá ou um Bom
dia, mas ela fazia parte da minha vida e eu da vida
dela. Ela sabia que me veria, e eu sabia que a veria.
E esse ver daqui e ver de lá durou um bom tempo, até que um dia não a vi. Os pombos também estavam ausentes.
Lutei os impulsos de bater a porta e ver se ela estava bem e prossegui meu caminho. Fiquei preocupada,
ainda mais quando no dia seguinte também não a vi.
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A Velhinha dos Pombos

O tempo passou. Nada da Velhinha dos Pombos, e
nada de pombos.
Semanas depois, o sobradinho foi pintado de
rosa e em sua fachada se lia uma placa indicando um
salão de cabeleireiro.
É provável que os pombos fossem sentir falta daquela comida gratuita e garantida, mas logo encontrariam outra velhinha para lhes alimentar. Já eu, eu
sentia um pequeno aperto no coração todas as vezes
que passava por aquela garagem sem pombos, sem
velhinha, e sem pão.

E

Em frente a uma cafeteria
de uma rua qualquer

32

sbarraram-se em frente a uma cafeteria de uma rua qualquer.
Ele se prontificou em recolher os livros que dos braços dela
caíram. Ela o observou com expressão intrigada e, ao receber os livros, perguntou:
- Desculpe, de onde eu conheço você?
- Não sei se conhece.
- Sinto que sim...
- Seu rosto também não me é estranho.
Compartilharam seus nomes e continuaram se questionando a
espera de uma solução para o que se tornou uma inquietante pergunta: de onde aquele outro lhe era familiar?
Naquela tarde entraram no café e preencheram as horas com um
interrogatório mútuo e cafeína. Descobriram alguns gostos em comum, mas ambientes em que ambos estiveram no mesmo espaço de
tempo eram inexistentes.
Passaram a ter encontros semanais, onde discutiam seus interesses, esperando descobrir uma ocasião passada em que suas vidas
convergiram. Reviveram em memória os seus comuns vinte e cinco
anos de idade. Por fim chegaram à conclusão que não havia outra explicação: conheceram um ao outro quando se esbarraram em frente
a uma cafeteria de uma rua qualquer.
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E

le achou que talvez o certo, que era um pouquinho errado,
fosse um acerto.
Acontece que o pouco errado tornou o certo um grande erro.
Um erro tão grande que não podia ser acertado.
Erroneamente tentou fazer certo, mas o erro era irreparável. Era
muito errado!
Certamente foi um erro ainda maior tentar reparar o erro tão
errado que até parecia certo.

Ele errou, certo?
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“Droga, não achei que fosse tão errado quando achei que fosse
certo”, pensou, estava certo.
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Ironicamente, sempre foi muito ruim em matemática.

udo começou com escadas. Ele adorava contar
degraus em suas subidas e descidas desde que
aprendera a ordem dos números. Se ao subir encontrava
um resultado diferente de ao descer, precisava subir e
descer outra vez para se certificar de onde tinha errado.
Aos poucos foi crescendo e descobrindo incontáveis
coisas que existiam no mundo para serem contadas.
Contava os grãos de arroz e feijão ao comer, contava os
passos que dava de sua cama até o banheiro e contava as
listras de sua camiseta. Quando esperava por alguém,
contava os segundos que passavam até a pessoa chegar.
Irritava-se em viagens de carro que não lhe permitiam contar as árvores na beira da estrada, ou quando
em uma praia se dava conta que nunca poderia contar
todos aqueles grãos de areia.
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O menino que contava

C

Percival

44

onheci Percival em uma época meio conturbada de minha vida.
Ele sempre esperava eu voltar da escola, sentado em frente ao
meu portão. Nunca conheci sua casa, mas sempre tive certeza que ele
era meu vizinho. Se ele estava sempre lá, não devia morar muito longe.
Ele me fazia rir e sempre sabia o que me dizer, parecia até que
podia ler meus pensamentos. Talvez até pudesse. Se ele sabia o que
eu estava pensando, é porque lera meu pensamento.
Eu o chamava de Per, puxando bastante o R, porque era como
ele gostava. Ele me chamava de qualquer coisa que não tivesse nada
a ver com meu nome, também era como ele gostava. Nunca soube
o que eu gostava. Se ele gostava de me chamar assim, é assim que ele
deveria me chamar.
Frequentemente ele entrava em casa e ia para o quarto comigo.
Tinha medo de conhecer meus pais. Então, sempre que eles apareciam, eu tinha que escondê-lo. Sempre gostei de colocá-lo no meu
guarda-roupa, que pelo tempo que o escondia virava um guarda
-Percival. Ele preferia ficar embaixo da cama, assim podia ver quando meus pais iam embora. Nunca perguntei por que não queria conhecê-los. Se ele não queria, devia ter um bom motivo.
Brigamos algumas vezes, poucas vezes. Ele gostava de me incentivar a fazer coisas que eu não queria fazer. Acho que amigos fazem
isso. Nunca insisti muito em não fazer o que não queria. Se ele queria
fazer, é porque era divertido.
Eu gostava muito dele e o queria sempre por perto. Nunca pensei
muito se ele gostava tanto de mim também. Se ele estava sempre por
perto, devia aproveitar minha companhia.
Há um tempo já que Percival não me visita mais. Não sei dizer
o que aconteceu. Se ele não me visita mais, deve ser porque eu vivo
melhor sem ele.
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D

aniel veio de uma família de classe média alta de uma das
maiores metrópoles do mundo. Foi uma criança meio boba,
passou por uma adolescência rebelde e, quando já um jovem adulto,
passou a se questionar a respeito da sua concepção do todo que envolve nosso mundo.
Graduou em Filosofia em uma faculdade bem conceituada do
estado. Aprendeu bem cedo que sua formação necessitava muito
mais do que apenas aulas e leituras de textos antigos. Bebia o dia inteiro e levava horas dialogando com os colegas sobre os mistérios da
humanidade. Nunca chegavam à conclusão alguma, mas a indução
do cérebro a trabalhar tanto acarretava em um bom desenvolvimento do ato de pensar.
Conseguiu um emprego bom, mas não durou nele nem quatro
dias. Os pensamentos lhe assombravam e ele não conseguia aceitar
viver como deveria. No quinto dia tomou uma decisão importante.
Em uma mala jogou alguns livros e duas ou três mudas de roupa.
Deixou a chave de seu apartamento na portaria do condomínio dos
pais, e deu seu celular para uma criança que brincava no parque.
Andou sem rumo e por alguns anos foi nômade. Percorreu o país
todo andando e usufruindo de caronas ocasionais.
Hoje vive no centro daquela metrópole onde cresceu. Dorme
embaixo de um viaduto, onde tem vários companheiros com divergentes opiniões com quem pode passar o tempo quando não está
lendo Dostoiévski. Nunca mais falou com sua família, e também não
sente falta deles.
Consegue dinheiro sentando ao lado de sua placa de papelão que
diz “Preciso de dinheiro para Pinga”, porque os passantes acreditam
que aquele tipo de sinceridade deve ser recompensada. Não gosta de
beber e gasta toda a esmola com comida e livros.

Daniel
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Considera sua vida boa, fora os dias de chuva.
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abe quando você morre e nasce como outra pessoa, lembrando da sua vida passada? Pois é, Carlos sabe.
Carlos já foi John, já foi Björn, já foi Dimitri, já foi
Adolf, já foi Hiroshi.
Já viveu quase cem anos, já viveu apenas um dia, já
foi de capricórnio.
Já acreditou em Zeus, em Deus e em Alá. Hoje em
dia é Ateu.
Sempre homem, sempre heterossexual (com exceção da vida número dois, quando na Grécia antiga
esse conceito inexistia e as festas eram mais divertidas).
Nunca foi presidente, ou líder de alguma forma.
Hoje em dia é apenas Carlos. E ninguém lhe dá ouvidos quando, sobre um caixote em meio da Praça da Sé,
fica contando seus causos.

S

Carlos

D

escobriu quando pequenininho a alegria que lhe dava ficar
olhando a rua pela janela de sua sala de estar. Passava horas
vendo o vai-e-vem das pessoas, observando as ações de um, os trejeitos de outro. Sabia de cor os horários habituais dos vizinhos de sair
e de chegar, quando viajavam e quando esqueciam a roupa no varal
durante a chuva.
Viu quando os moradores em frente a sua casa se mudaram, e
quando chegaram os novos, com suas várias crianças e dois cachorros. Viu todas as roupas de seu vizinho sendo jogadas na rua por sua
mulher, viu também o vizinho chegando no outro dia com flores de
desculpas por o que quer que tenha feito. Viu aquela menina estranha da casa ao lado virar uma garota bonita, e algumas vezes até viu
sua saia levantando com o vento.
Era considerada bonitinha a sua curiosidade. Ao menos foi até
chegar à adolescência, quando passou a ser o garoto esquisito que
não saia da janela. Os vizinhos começaram a ficar incomodados com
os olhos que viam tudo. Passaram a fechar as cortinas e não ficavam
mais na rua por muito tempo.

O menino da janela
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Até que chegou o grande dia em que seu pai comprou uma TV.
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A

A cabeça careca
e a bunda peluda
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s velas já não cabiam mais no bolo. As rugas do rosto eram
tão fundas que eram capazes de se preencher de poeira. Não
conseguia ver seus pés e as costas doíam a qualquer movimento. As
articulações rangiam, enferrujadas.
Grande parte de seus amigos já estava embaixo da terra. Seus
filhos já tinham filhos que tinham filhos.
Era enganado pela vista, que lhe impunha uma névoa a cobrir
tudo que era visto. Uma neblina permanente mesmo em um dia de
sol. E a memória já não lhe lembrava mais nada.
Assentia com a cabeça mais do que conseguia escutar o que lhe
diziam. Tinha lugar preferencial no metrô e ainda acentuava a palavra flor.
Mas não havia nada que lhe fizesse sentir mais velho do que não
conseguir comer de boca fechada.

61

E

O pobre homem pobre
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le era pobre pobre. Pobre dele, tão pobre.
Acordava muito cedo, tão cedo que o dia nem claro estava.
Trabalhava em dois empregos para poder, ainda com dificuldade,
sustentar sua grande família. Sua única mordomia era seu cigarrinho caseiro que queimava rápido e seu maior divertimento era ouvir
um velho disco de um velho cantor em sua velha vitrola. Descansava
apenas aos domingos, quando não estava fazendo hora extra para
um dinheiro extra para uma despesa extra.
Apesar de tudo, não conseguiu mudar de vida. Morreu endividado
e cansado, comendo mal e recebendo uma aposentadoria miserável.
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D

Imortal

68

escobriu-se imortal no ano de 1823, depois de ser perfurado por uma espada e ter sentido apenas a pele em coceira.
Na época terminou de vencer sua luta e foi para casa alimentar os
cavalos, pensando com ansiedade nas possibilidades que sua nova
situação poderia providenciar.
Depois daquele dia nunca mais foi o mesmo. Considerou aquela
uma ótima oportunidade para viver ao máximo. Sem medo da morte, a fome por se arriscar cresceu.
Encontrou sua paixão em desafiar pessoas para duelos, que sempre terminavam com sua gloriosa vitória. Nem ao menos sangrava,
e isso só o fazia sentir-se ainda mais poderoso. Dizem por ai que
ajudou a começar diversas guerras apenas pelo gosto da provocação.
Dormia na floresta com fogo apagado, caçava ursos usando apenas uma faca, saia na neve sem usar casaco. Foram mais de cento e
cinqüenta anos sendo e fazendo o que tinha vontade.
Com o tempo, seu entusiasmo foi diminuindo. E foi diminuindo,
diminuindo... Diminuiu até o ponto em que desapareceu.
A excitação pela vida acabou. Não havia nada que não tivesse feito, nada que não tivesse visto. Imortal o quanto fosse, não conseguiu
evitar que morresse por dentro.
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A

Enfado

72

cordou naquela quinta esperando nada menos que a sexta.
O céu estava com cara de mau-humor e o cheiro de falta
de vontade empesteava o ar. As nuvens cinzas se acumulavam lá no
alto, observando o homem e ameaçando de chover. Não choveu e foi
apenas um dia feio mesmo.
As horas se arrastaram e levaram o homem junto. O dia se estendeu mais do que seu tempo normal, torturando aquele que só
esperava pelo dia seguinte.
O tédio, o aborrecimento, o enfado.
A noite mal dormida e a falta de uma caneca de chocolate quente
justificam seu estado de espírito cabisbaixo. Insuficiente, porém, pois
falham em abordar o descontentamento diário de alguém que vive
em uma cidade maior do que sua cabeça pode suportar.
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A trilogia do menino
que perdeu a memória

A

O Porão

78

avó caíra em um sono profundo na cadeira de balanço, com
o cachecol em progresso no colo, e as agulhas de tricô lutando para sair da lã e cair ao chão. O neto brincava de colorir. Pintava
as nuvens de azul até que foi consumido pelo tédio e decidiu andar
pela casa.
Deu uma volta completa e a curiosidade lhe apontou uma porta
embaixo da escada. Já a tinha visto antes, mas nunca o deixaram abri-la.
Checou a avó, ela ainda dormia tranquilamente, com os óculos
escapando-lhe o nariz. Segurou a maçaneta e olhou ao redor mais
uma vez, só para ter certeza de ninguém o observar. A porta estava
destrancada, abriu.
Primeiro sentiu um cheiro forte de vinagre e mofo. Pensou em
fechar a porta e voltar a colorir. Tomou coragem e acendeu a luz.
A luz amarela quase não iluminava o local, um porão quente,
úmido e amedrontador. O menino decidiu descer as escadas para
ver melhor.
O cheiro de mofo tinha origem de um vazamento do banheiro
no andar de cima, que caia direto em uma pilha de livros. O cheiro
de vinagre se explicava por uma caixa de papelão com negativos fotográficos, em condições que aceleraram o processo de deterioração.
Em um canto tinha um baú de madeira fechado.
A curiosidade corroia o menino cada vez mais.
Estava prestes a descobrir um mundo novo. Toda aquela tralha
podia muito lhe contar sobre sua avó, sobre seus pais, sobre o passado. Enfim seus dias de tédio se extinguiriam!
- Francis, meu filho, saia já dessa bagunça! Isso não é lugar de
criança. – Era a avó, com cara de sono no topo da escada, chamando
o menino.
Depois desse dia a porta nunca mais esteve destrancada.
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E

O baú

82

ra o baú de memórias de sua avó! Finalmente, após seis meses de sua morte, o neto se sentia pronto para investigá-lo. A
senhora vivera oitenta e nove anos, logo, aquele baú estava cheio até
quase não poder fechar.
Continha fotos, livros, diários, pequenas lembranças (papel de
bala, embalagem de bombom), grandes lembranças (ursinho de pelúcia, boneca de porcelana), objetos não identificados de tão danificados pelo tempo, pedaços de tecido triturados por traças, e até
mesmo uma embalagem fechada de camisinha vencida em 86.
Tantas coisas, tantas lembranças tão importantes para a avó. Recordações de um tempo que não voltaria, reminiscências de uma
identidade, heranças de uma complexidade.
Logo o neto percebeu que diziam tanto, ao mesmo tempo em
que nada diziam.
O significado daquelas memórias esvaneceu-se a partir do momento em que sua dona se ausentou. Decompôs-se.
Recordações de um tempo que não era dele, reminiscências de
uma identidade agora sem voz, heranças de uma complexidade feita
simples através da morte. Bando de cacareco!
O neto logo aceitou que agora aquilo era apenas um acúmulo de
velharia inútil. Respirou fundo, soluçou e fechou o baú, que foi levado
para uma loja de antiguidades e vendido por um preço vergonhoso.
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O

A Moeda

86

neto, agora avô, já vivera o suficiente e agora passava todo
o tempo que lhe restava sentado em uma poltrona velha e
desgastada. Velha e desgastada que nem ele, o velho desgastado.
Estava afundado no acolchoado já não mais tão macio, e segurava uma moeda que de tão antiga já escondia seu relevo que a identificava como de um país europeu cujo dinheiro já nem era mais aquele.
A moeda era a única recordação que guardara de sua avó. Guardara porque achou bonita e gostava de passá-la entre os dedos, não
porque o lembrava de sua avó. Não se lembrava de sua avó. Criara
suas próprias lembranças, alheias às da velhinha. Criara, mas não as
manteve para si, tampouco compartilhou com outros.
Era um homem desapegado à memória. Nunca teve interesse de
guardar suas tralhas. Não quis manter um diário, tampouco um baú.
Não teve filhos ou qualquer amigo mais novo em quem depositar
lembranças para que durassem mais.
Pra quê?
Naquele momento, na poltrona em frente à lareira, ele não pensava no que viveu. Pensava apenas no agora, no insulso instante que
vivia, na moeda passeando em sua mão.
Os dedos se afrouxaram e a moeda lhe escapou. Não deixou memórias, também não as levou com ele.
A vida não passou diante de seus olhos antes que morresse.
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E

la tinha essa ânsia por liberdade. Essa ânsia de quem nunca
foi livre e tenta alcançar uma quimera. Era uma sensação que
a corroia por dentro e que piorava quando olhava o céu.
Queria poder voar. Queria que fosse sem ajuda de equipamento
nenhum, só ela e o ar.
Já antes tentara alternativas propostas por humanos. Quando
pequena, voou pela primeira vez de avião. Sentia-se incrível em ver
tudo lá embaixo pequenininho, mas não era o suficiente. Então um
dia voou de asa-delta. O vento batendo em sua cara dava uma sensação gostosa, podia também controlar seus movimentos e direção,
mas também não queria só isso. Pulou de pára-quedas. Foi uma experiência emocionante, enquanto em queda livre, mas ela sabia estar
amparada por um equipamento e logo teve de abrir o aparelho e se
contentar com planar.
Quando conseguiu, alugou um apartamento no último andar do
prédio residencial mais alto da cidade. Todo dia tirava um tempo para
se debruçar na janela e sentir o vento no rosto, um calmante natural.
Teve de se contentar com isso. E se contentou até que um dia
acordou em uma angustia descomunal. Seu coração parecia se contrair, se afundando no peito. Respirava com dificuldade, sentiu-se
zonza. Precisava sair.
Foi para a varanda, se debruçou colocando todo seu tronco para
fora, baixando a cabeça o máximo que pode, para a maior sensação
de queda possível. O vento estava forte, batia em seu rosto deixando
uma leve marca vermelha. De nada adiantava, não era o suficiente.
Subiu ao terraço aberto no topo do prédio. Já respirava melhor,
mas seu coração ainda queria se introspectar. Apoiou-se na borda
que separava o chão do céu. Debruçou-se como fizera na janela, desta vez ficando nas pontas dos pés.
Alguma força a puxou. Cientistas acusariam a gravidade, mas
ela negaria e diria ser algo muito mais forte. A força a puxou e ela
cedeu, caiu.
Era aquilo, aquela sensação que procurara a vida toda! Apenas
ela e o ar. Ela e o ar se fundindo em um. Ela e o ar dançando livremente. Ela e o ar se conhecendo. Ela e o ar se amando...

Ela e o ar
90

Até que o ar a abandonou e ela e o ar virou ela e o chão.
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ra uma noite tão clara que era quase dia. Porém,
eu via estrelas, então era noite, eu acho. Era difícil ter certeza, minha atenção estava em outro lugar,
outra coisa.
De frente para mim, em um banco de praça, estava
uma velhinha, já bem velhinha, que alimentava pão a
um cão sarnento.
Estava bem claro, mas já era noite, bastante noite, e
ainda assim, lá estava a velhinha bem velhinha em uma
praça, dando pão a um cachorro sarnento. Enquanto
isso o cachorro sarnento comia o pão que a velhinha lhe
dava naquela noite bem de noite.
Eu, sozinha, no banco oposto à velha, queria entender o porquê. Ela era já bem velhinha, já era bastante
noite, apesar de claro, por que ela estava na praça? Estava lá só para alimentar pão a um cachorro sarnento?
Não importava. O que eu estava fazendo observando
com tanta atenção uma velha sarnenta alimentando pão
ao cachorro bem velho?
Já era tarde, bem noite, quase de manhã. Era hora de
ir pra casa.

E

A velhinha bem velhinha.

A

cho justo dizer que a princípio ela era inocente. Ainda não
tinha deixado para trás a ingenuidade e por isso achou que
não tinha problema algum em cavar um buraco.
No começo se contentava em apenas cutucar a terra com uma colher de cozinha, depois passou a perfurar o solo com os dedos, e começou a encher as mãos e retirar cada vez mais terra. O prazer que sentia
quando aquela umidade do solo lhe tocava a pele era perturbador.
Seus pais não perceberam essa compulsão. Seus amigos repararam em suas unhas sujas, mas não acharam que era um problema
grande o suficiente para se alarmar. Não havia mesmo com o que se
preocupar, no geral. Coisa normal de menina normal.
Acontece que a necessidade de cavar mais fundo aparecia de vez
em quando. A menina cavava horas a fio. Transpirando, cansada,
mas persistente com sua incessante insistência. Deleitando-se com
as mãos encardidas.

O buraco

98

Até que um dia cavou tão fundo que ficou presa no próprio buraco.
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P

A história de quando
ele passou a vida toda
em busca de um sentido
para ser

102

rocurou,

não encontrou.
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V

O paradoxo de um texto
sobre o nada que não rendeu
em nada, sendo que rendeu
em um texto que fala sobre nada

106

ocê lembra aquela vez que... Não, isso não é interessante o
suficiente para ser contado.
Bem, algumas vezes você costumava... Não. Acho que todo mundo faz isso.
Lembro que... Não tenho certeza nem ao menos que era você.
Pode ter sido outra pessoa... Pode ter sido apenas eu.
Talvez eu possa falar que você... Quando eu... As vezes nós...
Não. Nada.
Surgiu do nada, acabou do nada. Um relacionamento nada. Somos dois nadas.
Talvez tenha sido melhor assim.

107

F

Sufoco

110

oi de repente.
Tinha acabado de acordar e estava sentada na cama, esfregando os olhos para despertar, quando percebeu o colo inchando, subindo.
Estranho o quanto possa soar, o que lhe inchava o colo era ela
mesma, ela de dentro, tentando sair.
Já há algum tempo que não se dava bem consigo, mas aquilo já
era demais. Uma queria deixar o corpo a todo custo, cansada de estar
lá. A outra não conseguia permitir o abandono, com medo de ficar só.
Encolheu os dedos em garra e apertou o joelho com força. Sentiu-se sufocar. Queria gritar, mas não saia som algum. Seu rosto se
contorceu. Queria chorar, não chorou.
Os olhos arregalados, as mãos doloridas, a boca entreaberta e
seca, a ardência da pele, o arranhão na garganta, o arrepio na espinha, o afogamento do pulmão...
... Aí conseguiu sair.
Assim, de repente.
Mas não encontrou o caminho de volta quando se arrependeu.

111

A menina do espelho ................................................................... 004
Acho que são ................................................................................. 008
Tudo................................................................................................ 012
Quê? ............................................................................................... 016
Insônia ........................................................................................... 020
A Velhinha dos Pombos .............................................................. 024
Em frente a uma cafeteria de uma rua qualquer ...................... 028
Ele errou, certo? ............................................................................ 032
O menino que contava ................................................................. 036
Percival ........................................................................................... 040
Daniel ............................................................................................. 044
Carlos ............................................................................................. 048
O menino da janela ...................................................................... 052
A cabeça careca e a bunda peluda ...............................................056
O pobre homem pobre ................................................................ 060
Imortal ........................................................................................... 064
Enfado ............................................................................................ 068
A trilogia do menino que perdeu a memória ........................... 077
O Porão .......................................................................................... 078
O baú .............................................................................................. 082
A Moeda ........................................................................................ 086
Ela e o ar ........................................................................................ 090
A velhinha bem velhinha. ........................................................... 094
O buraco ........................................................................................ 098
A história de quando ele passou a vida toda em busca
de um sentido para ser................................................................. 102
O paradoxo de um texto sobre o nada que não rendeu em nada,
sendo que rendeu em um texto que fala sobre nada................ 106
Sufoco............................................................................................. 110

historiasnemtaoreais.wordpress.com

