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À Luz, mãe de todas as almas.

Este livro é um transeunte. Não importa se você
o comprou, ganhou ou encontro no banco de
uma rodoviária; você tem uma missão com ele:
assim que terminar de lê-lo, o dará de presente

y
para alguém, mas sem que essa pessoa saiba que
foi você quem o deu. Deixará escondido embai-

xo do travesseiro, dentro do guarda-roupa, vai
por na sala de visitas da casa dela. Esta obra
deve ser compartilhada com o outro de forma

pura e gratuita. Como o Amor. Não exite, faça.
Os sentimentos inexpressivos são mais fortes
que os próprios homens.

I
"Por baixo da espada
Passará o cavaleiro,

E por cima da divisa

Reinará o mundo inteiro
Quem nos quatro ventos

De mau grado um dia tocar,
Verá sua alma

Para sempre enervar."

y
Apresentação

Sábado, 18 de Abril.

Anoitecia. Dois garotos saíam de um festival
de comunicação, onde expunham suas ideias
e iam diretamente para a casa do mais velho.
Os amigos adoravam produzir. Juntos, criavam músicas, textos, poesias, histórias. Aventuras. Sempre que um terminava um trabalho,
mostrava para o outro, que aplaudia com excelência. Tudo estava completamente normal e
nenhum deles saberia que o futuro começaria
a mudar a partir daquele momento.
Acomodado em um banco sem espaldar,
frente à tela do computador e cheirando a
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parede branca que há pouco fora pintada, o
mais novo mexia em arquivos e textos, outrora produzidos. As palavras dançavam de
mãos dadas nas pilhas de papel projetadas
pelos coloridos pixels.
A ideia, era unir as joias e formar um novo
objeto. Algo grande e poderoso, que pudesse
penetrar na vida das pessoas e fixar morada
para todo o sempre. Um lance rápido como um
raio perpetuado por Zeus zangado ao castigar a
Terra. Um nome uniria conceitos abrangentes.
Sintomas de uma doença irremediável
chamada amor. Uma ponte entre dois mundos
distintos, caminhos, que por marotice, o destino cruzara. Laços que o tempo, com a sua esperteza, atou, e que a vida, mesmo com toda a
sua sabedoria, será incapaz de desamarrar. Um
nome poria fim ao passado sombrio e daria
início à uma história de luz. Alma.
Este livro não é resposta para nenhuma an-
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gústia, nem diário de escritos rascunhados aleatoriamente. Alma é produto de uma operação
sistêmica entre um escolhido e um condenado.
É o resultado de grandes e pequenas paixões,
vividas e experienciadas. E, além disso, é o
reflexo do poder da mente humana, capaz de
produzir e reproduzir sentimentos genuínos e
fraternos, outros nem tanto.
O patrono desta obra representa o amor
incondicional capaz de curar todas as feridas.
O cervo, animal símbolo de uma alma bondosa é o brasão daquele que se redime dos
pecados através da caridade e por ela busca
o perdão. Desprende-se do corpo físico e se
reconstrói alcançando a liberdade devaneada
pelos homens.
Alma é um livro livre, assim como toda expressão de cultura deve ser. A escolha de compartilhar gratuitamente um ofício de mais de
dois anos, dezenas de meses e milhares de ho-

# 13 $

ras não foi difícil, porque algo, desde o começo,
algo era preciso: torná-la uma obra segura.
Nela, a linha tênue entre razão e emoção,
realidade e fantasia é uma incógnita quem nem
mesmo o autor decifra. Significados compreendidos de formas distintas no interior de cada ser,
no íntimo de cada mente, âmago de cada alma.
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Y
Carta a um eterno amor

Eu entendo o fato de você não ter superado.
Entendo que foi muito mais que uma aventura, uma noite chuvosa de amor, sei disso. E sei,
também, que você sofre por não ser como você
esperava que fosse. Não foi esse tempo todo.
Perdoe-me. Já disse a você que se eu pudesse
escolher, o escolheria. Você vale mais a pena
do que ninguém.
Sobre a amizade? Bom, não sei. No começo
era uma amizade forçada, de interesse dos dois
lados. No entanto, depois de um tempo, senti
que desabrochava, sim, um sentimento leal.
Me permiti sentir orgulho de você, entender o
seu passado e não apenas criticá-lo.
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E, quando caí, você me segurou. Pode ser
que a amizade seja apenas da minha parte,
mas, se for, saiba que é sincera. Hoje, sim, ela é
sincera. Saiba que é sem nenhum interesse, ou
melhor, admito, saiba que é com muitos interesses: estar perto de você, te ver sorrir, fazer
piadas bobas que só a gente entende. Ver você
ser feliz.
Acho que já percebeste que, sempre que
estou deprimido e converso contigo, logo melhoro. Onde havia lágrimas e músculos apontando para o chão, há um sorriso a mirar o céu.
E digo também que, sempre que estou deprimido te procuro, para melhorar. São coisas diferentes, acredite.
Sobre a aproximação, é inevitável. “Você irá
encontrar alguém, ou talvez já encontrou, que
estará sempre do seu lado, vai caminhar com os
seus passos, e que sabe vai ser assim para sempre.” Lembra disso, não é? Somos parecidos.
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Somos idênticos. Somos gêmeos com poucas
diferenças. Nos costumes, nos gostos, na família, no amor. Até mesmo nos erros e na forma
de se redimir somos iguais.
Se você acha que não é bom estar ao meu
lado, que te faço mal: se afaste. Vá embora. Me
deixe sozinho. Vá e me deixe sentir a sua falta
todos os dias, porque eu sentirei. Vá e esqueça que um dia passei pela sua vida, que fomos
amigos e inimigos, amantes e irmãos, cúmplices e traidores do mesmo amor. Mas, se não,
então fique. Fique comigo e faça companhia,
afinal, o inverno está voltando e eu preciso de
alguém para tomar um cappuccino e me fazer
sorrir. Apenas sorrir.
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y
Confessa

Olha

pra mim. Olha nos meus olhos. Não

precisa ter vergonha, eu estou aqui. Eu sei, é
difícil pra você, mas a gente vai superar. Olha
pra mim. São lindos. Castanhos e lindos. Eu
sei o que você sente dentro de você: um furacão. Um tornado de informações, de Eus e de
novidades, de coisas nunca experimentadas e
que você tem gostado. Sei que, intrinsecamente, você está amando essa aventura. Aposto
que vai querer repetir. Aposto que vai querer
se aventurar de novo, de novo e de novo. Pode
vir, eu sempre estarei aqui, enquanto o sol brilhar, eu estarei aqui.
Esse teu sorriso. Você não sabe, mas eu sou
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apaixonado por ele. E quando você ri de mim,
das minhas pirraças ou das minhas palhaçadas eu me apaixono ainda mais. Você me deixou hipnotizado, tomou para si um pedaço de
mim, do meu coração, da minha alma. Eu tenho mudado muito e a culpa é sua, é toda sua.
Não apenas você que está perdido, não é apenas você que morre de dúvidas sobre si mesmo e
sobre os outros, não, você não está sozinho nesse
turbilhão de incertezas. Eu estou com você, de
mãos dadas, bem apertadas, dedo a dedo, olhando para o seu pulso e vendo suas veias saltarem.
Seja sincero comigo. Por favor, não minta hoje nem nunca mais, não desperdice essa
chance que temos de ser felizes, por quanto
tempo não sabemos, mas não desperdice. Está
difícil, pois saiba que irá ficar ainda mais. Aos
poucos, o mundo vai se desmanchar em pedacinhos ao seu redor. Amigos, colegas, família,
todos eles virarão caquinhos de um grande
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cristal que se demoliu. E quando isso acontecer, saiba que eu ainda estarei aqui, ainda estarei apertando a sua mão e com você vou varrer
o que sobrar dessa infelicidade toda.
Confessa. Confessa que gosta de mim, que
me ama, confessa porque eu sei que é verdade,
eu vejo nos seus olhos, no seu sorriso. Até seu
jeito de andar tem mudado, já não é mais cabisbaixo, abatido, está sempre olhando para o horizonte, com os fones no ouvindo, ouvindo sua
música predileta e, talvez, pensando em nós.
Confessa que cada hora comigo é única,
como são as minhas contigo, que cada toque
meu em teu corpo é um passo na dança do
nosso amor, confesse que sou o dono da sua
felicidade. Confessa. Grita para o silêncio que
você descobriu o amor nos meus braços e que
não pretende sair daqui.
E, se sair, por favor, volte. Eu preciso de você.
Eu amo você.
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W
Reluzentes

Entregar-se é viver uma aventura, uma experiência. Viver sem sentir na pele o peso do compromisso. Cada qual se entrega no seu caos, já
dizia um velho amigo. O ferreiro se entrega na
produção da armadura, a que vai salvar o cavaleiro do fio de uma espada. O pintor se entrega
nos tons da aquarela e nas gotas de tinta que
acidentalmente caem no macacão. O padeiro
se entrega na colher de fermento que fomenta
o pão, no pão que fomenta a vida. Mas há alguém que se entrega através dos sentimentos:
o poeta.
É na poesia é assim que o poeta se entrega. O poeta, outrora frio e imponente, mesura
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o amor e beija-lhe os pés. Acaricia-lhe a face,
repara nas linhas dos seus olhos e no contorno
dos cílios. O poeta, que muito brigara com o calor, agora se delicia com ele.
Derrete-se com a quentura das mãos lisas, pequenas, claras e inocentes, que nunca passearam
por outros caminhos além dos seus. Ensina-lhes
como acariciar, como apertar forte, como rasgar,
imperdoavelmente a pele do outro no auge das
aventuras carnais. Se sente incendiar.
E quando os olhos do poeta iluminam o
rosto fino, sardento e seco do novo amor, e
nele procuram outros olhos, também iluminados, as luzes brincam, disfarçadas, envergonhadas. Elas se aproximam. Aos poucos
perdem o medo.
Uma ilumina a outra.
O amor do poeta é um pergaminho em
branco, e nele será escrita uma nova história.
Por isso, ele implora, grita e chora:
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- Não vá, não me deixe aqui. Erre que o ensinarei a acertar, peque que eu irei te perdoar, mas
não me deixe sozinho refulgindo à luz da lua
enquanto os lobos cantam perdidos na floresta.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos
olhos meus já não pode esperar. Ela brilha a
procura da luz dos olhos teus, então seja rápido, corra, sem mais lá rá rá rá. Me sufoque de
amor, mas eu imploro, não me deixe morrer
sem ele. Permita o encontro desse olhar.
Permita o encontro desse olhar.
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Sobre o amor

Há muito tempo deixei de falar sobre o amor.
Aliás, sobre qualquer sentimento que tivesse
cor. Poderia ser uma alegria laranja, uma calmaria azul ou uma paixão vermelha. Apenas

deixei de escrever. Acho que está na hora de
quebrar esta barreira.
Todos os dias nós quebramos barreiras. Às
vezes são fáceis de quebrar, às vezes nem tanto. Eu preciso quebrar algumas barreiras, e na
verdade, a do amor é a mais impossível delas.
A questão é que, quando não se alimenta
de nada mais além de frustração e medo não te
sobram forças para pôr ao chão estas paredes
fortes e sólidas. Não sobram forças nem mes-
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mo para olhar para cima e procurar até onde
elas vão.
Quando não se tem amor, nem percebemos as barreiras, porque nos acostumamos
com elas. Somos nós nossas barreiras. Trancamo-nos em nós mesmos, nos fazemos de fantoches, marionetes, brinquedos de si.
Sem amor, acordamos lesos, passamos o
dia vagando como um cão perdido e, depois
de tanto nada fazer, vamos dormir. Podemos
tentar fazer qualquer coisa, até mesmo tentar
conviver uma amizade verdadeira, mas sem
amor, o lance não sai fiel.
Sem amor, as cores parecem não existir,
e tudo é monocromático e niilista, como eu
sempre fui.
Percebo que, depois do meu erro eu fui
me trancando cada vez mais e passei a fazer
parte da minha frieza como um coral que se
fixa numa rocha e dela não quer mais sair. Não
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havia luz, nem pássaros cantando ou arco-íris.
Ainda não há. De toda aquele policromia viva
e brilhante, restaram apenas tons de cinza e altíssimas barreiras.
Só que dessa vez, não irei dar pontapés
infinitos e murros desfreados na textura lisa
e rude que eu mesmo construí ao meu redor.
Não posso fazer isso sozinho. O meu mundo
precisa mudar, precisa algo novo, diferente.
Algo que traga de fato, cor aos dias monocromáticos e música nos dias silenciosos. Alguém
humilde, de bom coração e que me dê amor.
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Não me esqueça

Algumas vezes esquecemos as coisas: o guar-

da-chuva no mercado, o estojo embaixo da
carteira ou até mesmo zíper da calça aberto.
Acontece. É natural esquecermos coisas. Porém esquecer pessoas não é algo rotineiro,
nem comum ou natural. De forma alguma.

Pode demorar dias, semanas e dependendo da
intensidade do amor, décadas. Aliás, quando
sabemos que estamos amando?
Temos o ascoso costume de achar toda forma ou representação de amor envolve a carne, o
sexo. Mas, nas minhas teorias de amor, a certeza
de que a maior intensidade desse compartilhamento de afeto realmente se transformou em um

# 33 $

sentimento sólido vem apenas no final. Quando
o presente se guarda na gaveta do passado.
Quando tudo se torna sombrio e os olhos
lentamente caminham para a escuridão que,
de braços abertos, nos espera. Quando, no
anseio de morte, nosso último pensamento
viaja, até o sorriso de quem mais esteve conosco, talvez por segundos ou anos, mas esteve e
aquela imagem se estende à nossa frente, como
um novo mundo real. Esta é a pedra-chave do
amor. É aí que ele se concretiza. Na morte.
Se há dificuldade em amar, pois também
há em esquecer. Talvez, este seja um ato quase impossível. Quando há relacionamento, ou
quando não há, em um amor platônico compreendido ou naquele ignorado. No primeiro
beijo e no último. A igualdade do compassar
dos passos e o reflexo nos olhos do outro. Marcas eternas como essas serão apagadas quando,
pelo Mestre do Tempo, formos apagados.
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Por isso, mesmo que os anos passem e que
seus cabelos caiam ou que seus olhos percam
a visão. Mesmo que sua pele se enrugue e sua
voz se torne rouca, que seu cheiro volte a ser
talco e não mais o perfume francês, que haja
mais remédios do que perfumes na sua estante; não me esqueça.
Não me esqueça em cada sílaba jogada ao
vento, em cada lance da partida de xadrez
que nós ainda não terminamos. Não me esqueça pelas boas risadas e, até mesmo, pelas
lágrimas caídas.
Pelo sentimento puro e frio que permanece e pelo respeito que acredito não ter fim, lhe
imploro: não me esqueça. Jamais.
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Y
Sobre nós

Me ame como nunca antes. Me ame como
ninguém nunca foi capaz de amar. Mostre-me
que, sim, há brilho nas estrelas, que o pôr do
sol é colorido e que os pirilampos piscam. Ensine-me que ainda podem existir sentimentos
puros e bons.
Conduza-me para a felicidade que todos
buscam, mas que poucos realmente encontram.
Eu quero encontrá-la com você. Faça-me sentir
na pele o pulsar dos fios arrepiados a cada toque
teu em meu corpo. Sussurre no meu ouvido o
quanto gosta de mim e peça para realizar seus
desejos mais profundos, obscuros e sombrios.
Não tenha medo, eu vou guiar você até o fim.
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O tempo. O tempo é relativo e é impossível não concordar. Um dia longe de você parece uma eternidade. Horas ao teu lado voam
e não passam de frações de segundo. Pareço
um cara apaixonado, mas não sou. Juro que
não. Talvez até seja. Vivo pequenas paixões.
Esta é uma delas.
Bom, se é assim, pois estou apaixonado.
Pois pode até ser. Pode até ser outra nova pequena paixão, uma nova história, um novo
nome na lista de novos e usados. Quem sabe.
Ou talvez, um nome mais imponente, que fique por todo o tempo que quiser ficar. Apenas
o destino dirá, olha que clichê.
O vento. O vento do novo ano me trouxe
novas alegrias, mas você ainda faz parte das
alegrias antigas. Uma alegria de meses, conquistada um pouco a cada dia. Um passo a
cada mensagem, a cada abraço, a cada sorriso.
O mesmo vento que, outrora secou minhas lá-
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grimas, é o vento que agora traz o cheiro do
teu corpo suado. Não, este não é mais vento de
tempestade, como foi por muito tempo, arrebatador, monstruoso e caótico. Isso é uma brisa, leve, morna e macia, macia como sua mão
que acaricia meu cabelo e toca meu corpo.
O futuro. Não quero prever nada. Não quero imaginar, fazer planos, arquitetar ilusões,
não, não mais. Um dia fui assim, mas passou. É
importante projetar, sim, mas sempre atento às
possibilidades. O sim e o não. O certo e o errado.
O pode acontecer e o não vai acontecer. Mesmo
sem planejar ou prever algo, eu desejo alguém
assim, com esse mesmo olhar fundo e envergonhado. Pode ser que esse olhar não exista, pode
ser que não seja o teu olhar, mas eu espero, eu
realmente espero, que seja você.
Que sejamos nós.
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W
O poder da chuva

Gotas minúsculas se chocam contra a janela.
Chove lá fora. Mas não é qualquer tipo de chuva, é esta chuva que cai fininha do céu, lentamente, como quem se estende e já avisa que
vai até o próximo fim de semana. A sensação?
Maravilhosa. Faz relembrar da infância, nos
acrescenta sono e, como presente, o cheiro de
poeira molhada no ar. Imagine você o trabalho
que cada minúscula gotinha tem antes de cair
centenas de metros a uma velocidade extraordinária para... morrer!
Quanta sensibilidade numa garoa. Quanta
imponência num dilúvio. É interessante que,
quando chove, algumas pessoas ficam enfu-

# 41 $

recidas e raivosas, já outras, perdidas e presas,
mas eu, eu me solto. É uma estranha sensação
de liberdade que sinto dentro do três por quatro todo branco que é o meu quarto.
Gosto de me sentar em frente à TV e ver algum filme que me faça rir ou chorar, enquanto
a pipoca adoça as papilas e, no meio de tudo
isso, ter ao lado uma boa companhia. A melhor parte é a companhia, como foi há alguns
dias com outro alguém.
Sozinhos ou acompanhados, somos parte
da natureza como tudo o que dela nos cerca.
Por isso, sentimos quando as coisas vão bem
ou não, como as pessoas ao nosso redor estão.
Conectados, criadora e criatura compactuam
das mesmas identidades que as conectam,
como a chuva.
Algumas chuvas nos lavam a alma, arrancam-nos as impurezas de um amor não correspondido, de um sonho não alcançado ou
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de uma mentira desmentida. Outras, aproveitam-se do espaço vazio para preparar um novo
solo-coração, que receberá, com a chegada do
arco-íris, novas sementes capazes de transformar o que antes era negro e frio em algo quente,
colorido e fértil.

# 43 $

y
Seu toque

Era um sábado ensolarado como outro qualquer e também como aqueles em que se não
faz nada a não ser ver os programas clichês da
TV e ouvir, relutante, as músicas de péssimo
gosto que os vizinhos costumam escutar. O tédio me cansava e cansaço me entediava.
O telefone tocou. Um número desconhecido de um DDD próximo. Deixei tocar, por alguns segundos, para ouvir na chamada a minha
música predileta. Atendi. A voz dele se manifestou como uma voz diferente. Não entendo muito de sons ou tons, mas acredito que falsete é
algo agudo e tenor é algo grave. A dele era, simplesmente, uma voz de adolescente com muitos
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caminhos à percorrer. Arrastada e com uma
configuração diferente. As frases começavam
em um tom mais alto e desciam. Todas elas.
– Vai vir no próximo sábado?
– Não sei.
– Vem, por favor! Preciso te conhecer!
– Eu quero também, mas é complicado.
– Por que? Vem com algum amigo, de carona.
– Vou tentar.
A carona? Consegui. Alguns quilômetros
na garupa de uma moto pequena preta de um
amigo. O percurso era o fim. Na entrada da cidade, o telefone toca mais uma vez:
– Chegou? Estamos indo na praça.
Estamos. Ele e uma amiga, namorada do
meu colega piloto. Então, era real. Iria acontecer. Não me mentiu. Se fosse paixão e de fato
existissem sintomas da paixão, pois seriam:
aceleração do batimento cardíaco, forte pulsação, ataque de bobice crônica, esquecimento
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fácil das frases anteriormente ditas e… ereção.
Quase lá. Cem metros. Estou ansioso. Cinquenta metros. Muitíssimo ansioso. Dez metros. Quero voltar. Cinco metros. Um sorriso
dele. Um metro. Aquele olhar provocativo, penetrante e envergonhado me encontra.
– Oi – disse-me corando e deixando de
lado a flor que tinha em mãos.
– Olá – retribui esticando-lhe a mão, o que
parecia extremamente frio para um “primeiro
encontro”, porém natural para mim. Sentei ao
seu lado. Ela, a amiga e namorada do meu amigo, levantou-se da grama recém cortada. Abraçou meu amigo, tão forte como se ele pudesse
fugir. Eram lindos juntos.
Por ser pequena a cidade e grande a língua
do povo, tivemos que, de fato, fazer como os
adolescentes à moda antiga faziam. Fomos até
um colégio abandonado, que ficava próximo
dali. O casal de mãos dadas e a gente como
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ainda dois desconhecidos, perguntando do
bom tempo ou da bolsa de valores. Tímidos.
Ao entrarmos pelo muro quebrado em
uma propriedade particular que não tinha
uma placa de “não entre”, tudo mudou. A timidez diminuiu e ele pegou na minha mão. Era
apenas uma escola abandonada, mas não nos
importava porque naquele momento o que eu
queria era estar lá.
Roubei um beijo dele.
– Não, aqui ainda podem nos ver!
Não me importava mais. Na verdade, já
não me importo muito. Se há um problema,
ele está na mente de quem vê diferença. Uma
vez disse a um amigo que discordo das teorias
do amor. Expliquei-lhe que acredito em intensidades de amor. Sempre foi assim. O amor que
sinto por meus pais é uma intensidade forte, o
que sinto pelos amigos é outra, menor. O amor
que sinto por quem me humilha é tão pequeno
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que é imperceptível, mas ainda é amor. Então,
naquele momento, havia amor.
Já em um canto mais confiável, podemos
nos deixar levar. Me aproximei lentamente
do rosto dele. Muito mais lento que no beijo
roubado. Olhei em seus olhos castanho-claros e eles brilhavam como a areia do deserto
brilha porque é forte demais o Sol. Cada sarda
em seu rosto, cada curva da sua pele, cada pelo
dos seus cílios, tudo se unia e fazia parte de um
novo jogo, uma nova pintura que nem mesmo
Picasso teria o dom de pintar. Fechei os olhos
e apenas senti.
Senti quando meus lábios tocaram os dele
e meus pelos enriçaram-se todos. Senti quando sua mão tocou meu ombro e a minha encontrou um lugar nas suas costas onde pude
pegar forte e aproximá-lo de mim. É quando
nos encostamos e encaixamos um corpo no
outro em um beijo longo que o sinto pulsando.
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Mesmo com nossas roupas eu posso sentir a
temperatura do corpo dele subir.
Sentamo-nos em um banco próximo. Ele
no meu colo. Estávamos diferentes. Muito
conversamos sobre tudo e descobrimos semelhanças que não queríamos descobrir. O passado havia nos ligado de alguma forma, mas
não importava muito, porque estávamos ali.
Como se fosse aquele o último dia de nossas
vidas, e, a última chance de beijar alguém, nos
satisfizemos até a última gota de nossa saliva.
Fortemente ele me abraçava e por horas desejei que o tempo não passasse.
Jamais.
Mas passou. Passou e antes que o Sol se pusesse precisei me despedir. Não queria. Ele não
queria. Cada “preciso ir” vinha acompanhado
de um novo beijo, uma nova empurrada na parede, um novo aperto.
Os segundos que outrora pareciam infini-
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tos, agora transformavam-se em milésimos.
Antes do tchau, outro beijo. Como os outros,
muito bem sentido, leve e longo, para que eu
pudesse sentir seu gosto na minha boca por
muito tempo e lembrar como lembro ainda
hoje. Era doce. Era lindo.
O Sol se pôs. Eu parti. E seu cheiro continua em mim.
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Tudo tem um fim

Foram anos bons. Foram boas festas. Foram
bons momentos. Bons domingos de chuva ao
teu lado com o balde de pipoca no teu colo. Eu
no teu colo. Foram boas as músicas que entoaram o nosso amor. Foram bons os sorrisos que
surgiam no meio dos beijos.
Amargas as brigas. Serenos os olhares. Sincronizados os passos. Foram certas as promessas
de que seria para sempre, para todo o sempre.

Para a eternidade, a nossa eternidade. Todavia o
tempo todo é tempo de mais. Nosso tempo acabou. Nós acabamos. No entanto, jamais se apagarão as memórias de cada parte feliz.
Sinto-me mal, muito mal. Fui honesta o
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tempo todo, disse apenas o que senti. Posso
ter errado, mas foi lutando pelo nosso amor.
Eu só queria uma chance para falar verdades
que você todo o tempo se negou a escutar. Sei
que você não quer mais me ouvir, me olhar. Se
nega a pensar em mim. O que aconteceu foi
erro nosso, foi nosso fim. Pra sempre eu vou
pedir esta nova chance para te dizer o que ficou aqui, amarrado em meu coração.
Sou meio xucra, machuco e sei fazer doer.
Gosto disso, até. Mas machuquei demais. Não
era para ser assim. Brincando com o teu amor
acabei colhendo teu ódio. Posso procurar você
em outros por aí, em um mecânico, um empresário, um jogador de futebol.
Posso te procurar nas vitrines, nas passarelas, nas pistas. Não importa onde eu procure,
sei que não vou te encontrar. Não vou encontrar o homem que conheci, trazendo nos olhos
a luz do amor e a pureza do afeto. Não vou te
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encontrar em nenhum lugar porque você mudou o aqui, o agora. Eu fiz você mudar. Perdão
por isso.
Não deu mais certo. Não deu. Nós dois erramos diferentes em momentos diferentes. Jogamos fora oportunidades de corrigir nossos
erros. Acabamos aqui. Eu, molhando as teclas
do notebook com as minhas lágrimas e você lá,
rindo com seus amigos. Mesmo assim, te desejo a melhor parte de mim: seja feliz.
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1
Uma volta só

Entardecera. A noite trazia consigo a lua. Se
era nova ou cheia, não sei. A tristeza não me
deixou perceber. Estava há horas lendo sem pa-

rar outras viagens que não eram as de Gulliver.
Havia chegado ao limite do tédio. Mais de um
dia entre quatros paredes sem nenhum prazer.
Do pôr do sol ao alvorecer; nada. Já não me
satisfazia com as comidas, com o refrigerante,
com essas drogas que usamos para tapar os buracos que o tempo deixa na alma. Já havia escutado
Caetano, Cazuza, um pouco de música internacional sem entender nada, como sempre. O peso
era grande na cabeça. A tela do computador deixava-me com sono e com dor, como agora.
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Penso em espairecer. Falta-me coragem.
Toda vez que saio da toca, no terceiro passo
me arrependo e quero voltar. Às vezes no quinto, às vezes no primeiro. É sempre assim. Sinto-me seguro trancafiado, como me sinto em
perigo na liberdade. Mesmo assim, decido ir.
Tomo um banho daqueles em que se demora um pouco mais só para sentir o cheiro do sabonete. Me arrumo, com as mesmas
calças de sempre, a mesma camiseta e o tênis
preto que não vou doar enquanto couber nos
meus pés. Sobre roupas novas, duas e nenhuma: não vejo necessidade de estar comprando
sempre e não compro por passar necessidade.
Uma é escora da outra. Fecho o portão. Parto
eu para mais uma aventurante volta à vila em
uma hora e meia.
Confesso, era pra comprar um cigarro.
Sim, um fino e doce que os guris da faculdade fumam e, eu, quando estou com eles. Um
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cigarro bom. Ando pelas ruas mais escuras e
de menor tráfego possível, passo pelo posto de
gasolina na expectativa de realizar meu desejo:
o posto está fechado. Sigo para a lanchonete
onde sempre há cigarros bons: não há mais.
No posto concorrente não me aventuro: na
última vez em que estive, pediram-me a identidade e eu havia esquecido em casa, óbvio.
Na lanchonete em frente só vai burguês fino,
nem me atrevo a entrar com o uniforme. Meus
passos são lentos, de quem aparentemente não
tem o que fazer e zanza pela cidade à procura
de vaga-lumes. Trocadilho? Não. Talvez tudo
o que eu precisasse fosse de uma luzinha na
minha noite.
A praça em que chego está vazia. Outra
lanchonete fechada. Já nem tenho mais vontade de fumar. Passou. Agora vejo, do outro lado
da rua, uma casa de milk-shake. O desejo adulto se vai e o infantil chega: quero um sorvete
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grande, de quatro leites, se tiver. Ainda com
passos quase mortos sigo meu caminho.
Um fato: sabe aquela pessoa pela qual
você já sentiu muitos desejos e reconhece
apenas pela sombra? Sim, um antipático amigo meu. Me odeia, mas sonha comigo, tenho
certeza. Eles são assim, quase todos. Odeiam
de dia e durante a noite fantasiam seu ódio
em delícias carnais.
Finjo não o ver, mas reparo na sua camiseta roxa e no seu calção preto. As cores foram
trocadas, óbvio, para que não o identifiquem.
Aproximo-me da casa de sorvete. A moça, uma
velha conhecida de muitos anos, me atende
com o mesmo sorriso que atendera a primeira
vez em que havia estado lá. Eu tinha, talvez, seis
anos. Peço sobre os sabores de milk-shake: apenas ouço quatro leites.
Caminho em velocidade quase nula até uns
bancos logo perto. Desde minha saída de casa,

# 60 $

as mãos estavam nos bolsos, tímidas, sem motivos para aparecer, apenas quando necessário.
A última vez em que havia sentado naqueles
bancos foi no começo do ano, em fevereiro,
talvez no Carnaval.
O sorvete? Maravilhoso. Em cada gole a
massa fria e doce, leve como baunilha e branca
como neve, dava-me a sensação de estar ainda na infância e a vontade de entrar em uma
máquina dessas e ficar brincando, como nos
sonhos infantis. Havia tempo que não tomava
um sorvete tão bom e que não tinha memórias
tão boas.
Permaneço um tempo vendo os carros que
sobem, as pessoas que descem. São os mesmos.
Os carros são os mesmos, as pessoas também,
como da última vez em que estive por lá, só
que agora mais sofridos pelo tempo. A saída
foi para relaxar, deixar a mente vazia.
Todavia não se engane: esvaziar a mente
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não é deixa-la em branco, pelo contrário, é
pensar nas coisas que ainda não foram pensadas ou naquelas mais gostosas de se pensar. Por
algum momento deixei de lado as obrigações
da faculdade e do trabalho, as preocupações
de todos os dias, os medos e as inseguranças e
apenas vivi. Vivi como alguém quase normal.
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W
O Cappuccino

Algumas pessoas se embriagam com álcool,
outras com sentimentos e, eu, com café. Não
lembro de ter comentado isso aqui, mas lembro de ter pensado em comentar algo semelhante. Acho que a hora chegou.
Era sábado, 28 de julho. A casa em que estávamos tinha um clima pesado e frio, assim
como os 12º que fazia lá fora. Mas os frios
eram diferentes, um da natureza, provocador
de raiva, outro do coração. Eu e ele saímos
para esquentar, ao vento que nos congelava.
No caminho, o mesmo papo melódico, monótono e que mais se parece uma arriscada partida de xadrez onde vence quem convence. Cada
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réplica é uma peça a ser mexida. O engraçado
é que nunca chegamos ao xeque-mate, o que
sustenta um próximo jogo.
O local, um estabelecimento conhecido na
cidade grande. Não é um shopping, é como
um centro de recreação e lazer. Minha vontade, cappuccino. A dele também. Já havia provado vários cappuccinos e com ele em dois em
locais diferentes, acompanhados do mesmo
papo melódico, monótono e que mais se parece uma arriscada partida de xadrez onde vence
quem convence. Um, muito bom, mas muito
doce. O outro, muito ruim e aguado. Por isso
imaginei que aquele seria diferente. Costumávamos dizer um ao outro imitando o Grande
Leão de Nárnia: nada acontece duas vezes da
mesma maneira.
Alguns passos procurando um bom lugar
e foi aquela mesa de madeira com as cadeiras
de plástico duro e branco (igual às outras) o
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nosso tabuleiro da vez. De madeira, também,
era a parede que percorria uns vinte metros ou
mais por todo o espaço. A decoração delicada
atingia uma perfeição superficial que, somada
ao tintilar das gotas no telhado, dava uma sensação indescritível.
O garçom chega. Peço dois cappucinos
com creme e canela e um lanche que tinha um
significado filosófico, como quase tudo o que
vivo. O primeiro peão é meu. Poderia ter mexido o cavalo, mas é uma jogada alta. Ele revida. E é no conceito de “o que somos” e “o que
não somos” que passamos mais de hora conversando. Alguns segredos do passado, planos
para o futuro. Era bonito o jeito dele. Cheio de
vontade de jogar, mas com um pouco de vergonha e é safadeza da minha parte mexer justamente as peças que ele perdeu.
Como era bom. Nem doce demais, nem forte demais, nem fraco, nem granulado ou com
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muito creme, a canela na medida certa. Cada
gole daquela bebida quente que deslizava nos
cantos dos meus lábios fazia-me querer beber
ainda mais. Instantaneamente viciante. Cada
trago nos soltava um pouco. Era como se a infância toda, e todos os bons sentimentos dela,
estivessem espremidos ali, em 200ml de café.
O jogo de sério passa a ter graça. Risos,
gargalhadas, gozação e zombaria. Da gente, do
mundo. Até do pequeno aparelho “aperte e o
garçom vem” que fica em cima da mesa. Tudo
ficou mais leve e o frio prazeroso. Aumentou
a vontade de senti-lo pra provar mais do café.
Fim da ceia. Gentilmente, como aprendi,
peço a conta. A infância ainda não saiu da boca.
Cansados de nos sentar, atravessamos a rua e...
nos sentamos outra vez. Era uma bonita praça.
Sem brinquedos, sem crianças gritando, sem
gente batendo bola, suando e tirando a camisa.
Além de nós, penas o frio e o silêncio es-
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tavam lá. Lembro-me de que um dia, aprendi
sobre catarse e foi isso que senti. Começamos a
rebater tudo o que havia sido falado, mais uma
vez das tantas que haviam por vir até cansar.
Preferimos ouvir o silêncio.
Sentados em um banco longe da luz, podemos ficar um pouco mais perto. Nós e nosso
“conceito sem definição”, que se abraça, sente o
perfume, faz carinho. O silêncio falava muito
mais por nós do que toda a noite em que tagarelamos. Parece que ele é uma chave que abre
a porta do nosso coração para os sentimentos,
fraternais ou amorosos. O tempo passa, a gente não vê, apenas sente, ou nem isso.
O caminho de volta é repetitivo. Tudo termina na mesma casa verde e fria que outrora
ocupamos, no mesmo quarto branco e quente,
embaixo do mesmo cobertor colorido. Aslam
estava certo no seu dizer, porque dessa vez,
aconteceu com mais amor.
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Ele pediu um tempo

Depois de tanto tempo juntos, ele pediu um
tempo. Depois de me fazer apaixonar, depois
de me enfeitiçar, ele pediu um tempo. Depois
de me querer, abusar de mim, brincar com os
meus sentimentos... depois de olhar na minha
cara e me chamar de amor, depois de passar a
noite ao meu lado e me acordar com um sorriso... ele pediu um tempo.
Depois das nossas brigas, idas e voltas.
Depois de me dedicar horas e dias em prol do
nosso amor. De planejar nosso primeiro encontro, cada ato do primeiro beijo. Depois de
me fazer comprar um perfume da marca que
ele gosta, pra fazer gostar mais de mim. Depois
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de mandar flores no colégio, de pedir música
no rádio, de reservar passagens de avião... ele
pediu um tempo.
Um tempo agora? Agora que já me afundei nessa aventura, que já fiz dela meu propósito de vida, agora que não quero mais ver o
mundo preto e branco, apenas o colorido que
nós dois pintamos, agora que não me importo
mais com o que dizem, mas com o que sentimos... agora que me transformei num novo eu,
agora você quer um tempo? Pois não. Não vou
dar. Não darei tempo porque não haverá. Até
que você pense ir, terei te convencido de voltar.
Terei te convencido de ficar mais um pouco.
Terei feito você querer ainda mais.
Afogue-se nesse amor. Por que você quer
ir? Afogue-se nesse sentimento, vamos reviver
o presente, vamos errar outra vez. Aprender
juntos que amor se faz de mãos dadas. Não há
amor na solidão e nós sabemos fazer amor. Sa-
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bemos como aquecer, como manter o ritmo,
como chegar ao ápice. Sabemos como o outro
se sente feliz, como o outro quer que seja. Nós
sabemos como o outro funciona. Eu sei como
você é. Um pouco infantil, talvez, mas esse é
o teu charme, e eu gosto disso. Meio deixado,
mas é bom, a vida te leva. Meio seco, mas não
me importo, eu te molho.
Não vou dar tempo. Não quero coisa morna. Existem apenas duas saídas, o sim e o não.
O agora e o nunca. O maniqueísmo é o rei
do mundo. Tempo para mim é intermédio.
Eu não quero nada médio. Quero por inteiro.
Quero todo. Quero nu. Quero para mim. E se
você não quiser, adeus.
Encontre no mundo o tempo que você
precisa.
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Dias sem amor

Há dias em que acordamos amando. Abrimos

a janela e um sorriso. Olhamos o espelho e os
pássaros. Dias em que o sol prece brilhar mais
forte e o orvalho deixa nosso coração mais suave. Há alguns dias em que a tenuidade entre
os sonhos deixados para trás e o novo dia não
existe. Acordamos felizes, acordamos bem.
Então, vamos à nossa rotina. Café da manhã
ouvindo a canção predileta, caminhar até o trabalho com os fones no ouvindo, olhando as pessoas passarem com tanta pressa! Sorrir no “bomdia” e ser sincero no “seja bem-vindo” e, com um
chá, na mão completar “fique à vontade”. Dias em
que tudo corre bem. Mas este não era um desses.

# 73 $

Logo ao amanhecer olho o celular e uma
mensagem transforma toda a minha história
naquele dia: “Não quero mais nada. Adeus”.
Demoram alguns segundos até que eu consiga
interpretar e entender que aquele era, de fato,
um adeus. Não um “até logo” ou “se cuide”
como sempre. Mas um “até nunca mais”.
Como num filme, coisas passaram pela minha cabeça. Nosso primeiro olhar, o primeiro
encontro, o primeiro beijo. Nosso universo inteiro desabado. Lágrimas escorrem pelo meu
rosto, começo a soluçar. Não quero entender o
porquê, queria apenas um abraço quente e forte
como aquele que lhe dei numa noite de verão.
Corro para o banheiro, quem sabe água gelada me ajudaria a recompor. Parece não haver
mais mundo. A água escorre por entre meus
dedos. Lavo meu rosto. O gosto do cloro se
dissolve com o gosto das minhas lágrimas.
Por sorte era cedo, estava sozinho em
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casa. Só eu e minha negação de mim. Eu e
minha falta de sorte e sobra de tristeza. Por
que fez isso comigo? Por que agora? Por que
dessa forma? Uma forma injusta. Começamos olhando nos olhos um do outro e é assim
que deveríamos terminar, porque eu sei que
se fosse assim ele não terminaria. Não tem
coragem. Ele não tem coragem. Ele ainda não
é homem para se impor e dizer em som audível “Quero terminar. Acabou”.
Fico, por alguns minutos, sentada no chão
do banheiro, me olhando e chorando. Pensando no nosso passado e nos motivos que lhe dei
para que terminasse assim. Se fui fraca? Não,
fui humana. Fui humana ao admitir meu sentimento puro por aquele que simplesmente
me negou. Como uma onda brava do mar que
lava a areia da praia, ele veio e levou todos os
castelos de areia consigo.
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Página virada

Depois de dias sem nem olhar nos meus olhos
ou me procurar para dizer adeus, eu tomei a
atitude. Dias seguidos até que você me respondeu: “Vamos acabar logo com isso”. Tudo bem,
acabe. Acabe com todos os detalhes daquilo
que vivemos. Acabe com as noites de amor,
acabe com os presentes e com as lembranças.
Acabe com sua presença na minha mente todos os dias. Agora está fácil.
Por que não me procurou? Por que não foi
homem e veio até mim dizer que não queria
mais? Atitude de um covarde, a sua. Na luz soube aproveitar, se divertir, se descobrir mas, nas
trevas, quando eu precisei, você fugiu.
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Não se deu ao trabalho de pessoalmente
me dizer adeus. Quem sabe, na sua cabeça, eu
não mereça esse trabalho. Quem sabe, eu sou
apenas mais um que você usou, apenas mais
um que você iludiu e enganou. Quem sabe não
é a minha lista que cresceu, mas a sua. Te subestimei, sim. Não és tão imaturo quanto pensei que fostes. Não és tão ingênuo, embora seja
infantil. Mas tudo bem, podes ir.
Vá que eu fico aqui com meus livros, meus
dias monótonos e com meu chimarrão. Suma
que eu sozinho irei continuar trilhando minha
jornada. Engraçado, justamente enquanto estivemos próximos ela se estagnou. Veja só, até
minha vida deixei de lado para cuidar de você.
Porém, não será mais assim.
Quando você chegou, naquele domingo
de verão, tudo lá fora era insuportavelmente
quente. Nos entocamos no três por quatro de
algodão e queimamos ainda mais.
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Agora que você se vai, tudo está frio. As
folhas das árvores já não são mais verdes, a
grama, pela manhã carrega a relva consigo, os
pássaros se policiam ao cantar e o luar é abafado pelas nuvens. O tempo desgastou o nosso
amor. O mesmo tempo que poliu minha alma.
Nesta grande biblioteca que é o mundo,
nós fomos dois livros postos na mesma prateleira, que aos poucos criaram vida e entrelaçaram-se. Trocaram histórias e significados,
sujaram-se da mesma tinta.
Contudo, agora, não somos nada. Aliás, eu
continuo sendo o mesmo livro com as minhas
páginas cheias de vida, mas, você, ah querido,
você não passa de uma página virada.
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Entre garotas

Era julho de 2013. Eu estava me preparando
para uma festa junina um pouco atrasada.
Moça do interior que nunca andou por esse
mundão. Minha primeira festa, logo depois
dos meus 15 anos. Eu me sentia diferente, estava eufórica, nervosa, ansiosa. Por conta da
festa? Não, porque iria vê-la.
Na escola, era minha melhor amiga, desde
o início do ano. O trabalho de História foi estória para me aproximar daqueles lisos e loiros
cabelos. Eu me forçava ser gentil para que ela
ficasse ao meu lado. Nos recreios, nas tarefas
de casa, nos programas de fim de semana. Eu a
queria do meu lado o tempo todo, mesmo que
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fosse só para sentir seu perfume de chocolate
que ganhara do ex-namorado no Natal. Pobre,
mal sabia como as coisas iriam mudar.
Naquela noite de sexta-feira eu saía de
casa com um vestido preto de bolinhas cor de
chumbo, até o joelho. O vestido de bojo permitiu-me livrar-me dos horrorosos sutiãs.
Meus bicudos peitos iriam festar livres
naquele dia. Calcei uma sapatilha vermelha,
terminei minha maquiagem e fui, apressada,
pra vê-la dançar. Nossa turma havia se dividido em equipes para a dança de quadrilha. Eu
não quis dançar, não. Ficar com um homem
na minha cola me arrastando não é para mim.
Ela preferiu.
Vou a pé, é perto da minha casa o clube
onde se fazia esse tipo de cortejo. Logo na entrada, encontro algumas amigas que me avisam:
- Clara já vai começar.
Clara. Menos mal, poderei vê-la - pensei.
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Sento em um lugar na arquibancada, sozinha. O locutor chama a equipe. Todos em pé
aplaudem. Eu grito. É muita emoção. A dança começa. A cada passo, Clara exibe o corpo
perfeito e o cabelo longo. Em cada pulo seus
seios vibram e eu não posso deixar de notar.
Seus olhos verdes como as folhas de uma goiabeira sorriem para o público. Como se ela e a
música fossem uma só. Almas gêmeas. A saia
curtinha balança em cada rodopio enquanto
seu par a puxa de um canto para outro. Sempre
foi normal ela chamar atenção, mas este dia foi
único. Fim da coreografia, a galera toda aplaude em pé. Quero vê-la.
Ao encontrar-me, logo após abrir a porta
do camarim, ela corre e me abraça. Talvez os
anjos tivessem-na abençoado com o poder de
melhor abraço de todos os mundos, quando
nascera. Eu me perdia em poucos segundos,
esquecia todas as dimensões à minha volta só
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via ela, ali e nos meus sonhos.
- Uau! Parabéns! – exclamei.
- Obrigada, você esteve comigo em todos
os ensaios, por isso me saí bem.
- Imagine, apenas fiz o que uma amiga faria
pela outra, Clara.
- Eu te amo.
As sete letras não desciam. Em meio ano
de amizade era a primeira vez que estas palavras saíam da sua boca. Eu não soube o que
fazer, dizer que também a amava? Seria fácil,
só que o meu amor era diferente, ela não seria
capaz de compreender se eu dissesse.
Então, aproximei meu rosto do seu, e o fiz.
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A vida de si a dó

A vida é como a música. Algumas começam
simples, notas suaves e bem tocadas, repetições
de dó. Todavia um dia, chegam ao mi, de uma
só vez, sem se dar conta de que o ré ficou para
trás. Outras, já começam no lá e, sem mesmo
encostar no si, retornam ao dó. A minha vida é
uma sonata, em que cada minuto se resume em
subir ao si e retornar ao dó, instantaneamente.
Há vidas que são músicas clássicas, que se
preenchem com centenas de instrumentos e
vozes graves e agudas, que transformam o silêncio em incomparáveis obras de arte. Valsa.
E, no mais alto toque das cornetas, tudo pode
parar e apenas um violino tímido continuar a
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dança. Feita de dias de samba, dias de axé e de
muita bossa nova.
A vida é uma longa composição de trilhas
sonoras, uma para cada instante. Logo ao nascermos, é a voz da mãe que canta as cantigas
de ninar. Conforme cresce, o ser aprende a
cantar na escolinha, ou com os avós. Aos 15, já
não são mais toques infantis e cheios de significados duros.
O som se torna subjetivo. A música é composta não mais por chocalhos, mas por beijos.
Mais tarde, não apenas beijos, mas grunhidos,
gritos e gemidos compõe a grande ópera do
amor. E, quanto muito ardente, fortes tapas
fazem o trabalho da bateria em produzir som
repetitivos, cansados e, nem por isso, menos
interessantes. Se irresistível, a paixão acaba em
casamento, ao som de uma marcha nupcial.
Mais tarde, todo o ciclo recomeça.
Entretanto, nem sempre a vida dança em
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dois por dois. Muitas vezes se dança só. Então
se passa muito tempo balançando a cabeça
sem sentido e pulando, enquanto o metabolismo age rapidamente, ao som de uma batida frenética e bimodal. Mesmo assim, os anos
voam, não se pode segurá-los com um pause
ou revê-los em um replay.
Você fica velho, tudo fica velho. Se for do
gosto do maestro, a nova sonora será o cantar
dos pássaros, o cacarejar das galinhas d’angola,
o som do alvorecer.
No entanto, nem sempre a vida te dá esta
sorte. No meu caso, eu, estou só, na UTI de
hospital, e toda a minha música se resume no
bip dos aparelhos ligados ao meu corpo. Já me
sinto cansado e, pela última, vez ergo a batuta
e me despeço com o mais sincero de todos os
instrumentos: meu último suspiro.
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t
O novo

O homem é fraco quando se trata de novidade. A curiosidade é a mais evoluída entre todos

os animais, rastejantes, andantes ou voadores.
O instinto humano pelo novo, pelo prazer diferente, o leva a cometer erros e, assim, ficar
mais sábio. Mas o novo também assusta, quando se trata de amar.
Aquele garoto moreno claro, dos cabelos
lisos jogados para o lado esquerdo e uns óculos bem bonito da armação quadrada. Aquele
garoto que sempre usa chapéu e olha para o
celular, anda como se o caminho já estivesse na
memória e confia que esta irá guiá-lo.
Ah, este garoto, ele foi o novo para mim.
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Depois de cair arranha-céus de amor e me
estabanar no chão, restaram-me forças para
olhar ao lado. Então vi seus calçados all-star
e um pedaço da sua calça jeans. Ele estendeume a mão para que pudesse levantar. Pôs meu
braço sobre o seu e começou a conversar. Contei-lhe prosas do meu passado e poesias que
a lembrança ainda permitira contar. Ficamos
amigos, tão rápido quanto um raio atinge um
eucalipto. Fomos passear.
O recente e doce gosto do café com chocolate estava aceso na minha boca. Já não doía
mais tanto. A cada frase eu me recuperava
mais da queda. Falou-me sobre ele, sobre os
pais, sobre os amigos. Os papos se encaixavam
e as línguas queriam também se encaixar.
Na rua marginal, na sombra de um alto prédio, ele pegou a minha mão. Soube que era um
sinal de que eu podia me curar dos ferimentos
da queda. Paramos em baixo de um ipezeiro
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que já perdera as flores intocáveis pelo inverno.
O tronco fino foi escora. Encostei-o na árvore. Nos aproximamos muito e, por um momento, pude ver nos seus olhos o reflexo da luz
sobre um poste lá atrás. Tirei-lhe os óculos e
acariciei-lhe o rosto.
Era suave e cheirava perfume bom. Não
beijei a boca úmida, mas o pescoço que se
encontrava quente, ardente, fervente. Beijo a
beijo subi o morro da sua face, até que meus
lábios encostaram nos seus. Escorreu suave na
minha boca o doce prazer do novo.
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W
Quanto vale um pastel?

Na velha Curitiba, capital paranaense, um bonachão de vinte e tantos apressava o passo na
Avenida Rebouças para chegar a tempo no trabalho. Como levantara cedo e pegara o primeiro trem da manhã, estava sem nada a comer.
O ingrato do estômago que quer sempre estar
cheio de porcarias e gostosuras, rugiu alto e
brando. Sentindo o grito de socorro, decide
Otávio parar para tomar café.
O espaço escolhido às pressas, uma cafeteria
de esquina, com portas de vidro, decoração italiana contemporânea e paredes de tijolos aparentes. Na porta, um “bem-vindo” na língua italiana
saudava quem chegava ao pequeno espaço. À di-
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reita, ardiam fortes chamas dentro da lareira feita
com os mesmos tijolos da parede. Afixada nesta,
uma plaquinha de madeira envernizada com os
dizeres em xilogravura: Cantinho Cafuné.
À esquerda da lareira, não tão próximos, livros preenchiam prateleiras de madeira. Intercalados por peças de automóveis em miniatura de
colecionador, davam ao espaço um ar imperial.
Do outro lado, uma única mesa redonda trabalhada em vidro e cadeiras de alumínio, algo nada
italiano, porém muito contemporâneo.
O moçoilo dirige-se até o balcão para fazer
o pedido. Frente a ele, com um sorriso costumeiro entre os lábios vermelhos, dentro do
uniforme branco de logo estampada no peito,
estava ela: Piacere. Seria esse seu nome?
– Moço!? Qual seu pedido?
– Café.
– Preto, com canela, capuccino, mocca, expresso ou tinto?
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– Da garrafa, o mais barato.
– Gostaria de comer algo?
– Pastel. Quanto vale um pastel?
– Três e cinquenta.
– Não, não. Eu não pedi o preço, senhora.
– Não entendo!?
– Quanto vale um pastel?
– Eu já lhe disse o valor, senhor.
– Tá. Pegue o meu café e um pra você, sente
ali comigo. Podemos conversar?
“Sente ali comigo? Quem é esse louco?” –
indagou a jovem Teodora. Teimosa que não
nega o sangue. Minutos passam e o “sente ali
comigo” não sai da sua cabeça, ocupando o espaço do café. Foi quando seu olhar vagou pelo
canto e viu o ruivo barbado fitando-a, deixando-a levemente envergonhada. Lembrou-se do
café. Obedeceu ao cliente. Extraiu da jarra preta meia xícara de café preto espumante, fabricado no estado de São Paulo, safra de 1992, um
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ano antes de ser bebido. Levou-o até o homem.
– Obrigado. Qual teu nome?
– Teodora. Teodora Piacere.
– Desculpe meu jeito, Teodora. Tem dias que
sou professor de Filosofia fora da sala de aula.
– Tudo bem, seu…
– Otávio Paulo de Castro Ferreira Filho.
Agora que não pareço tão louco, porque não
pega um café e senta comigo… conversar? Já
que estamos devidamente apresentados, não
somos, portanto, mais desconhecidos.
Ousadia, coragem e nome comprido; isto o
rapaz tinha. Ela cedeu.
– O que o senhor quis dizer com aquilo?
– Em ‘quanto vale um pastel’?
– Sim, eu dei-lhe o preço, mas…
– Preço não é valor, Teodora – afirmou
olhando firmemente para os olhos verdes da
rapariga e, levando a xícara à boca com o pires
de suporte. Reparou no pingente no pescoço.
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Um crucifixo prateado sem o Cristo, só o INRI
– mesmo que muita gente pense assim.
– O senhor pode me explicar?
– Ah, não ouse me chamar de senhor, meus
vinte e sete não deixam.
– Tudo bem. Você pode me explicar, Otávio?
– Bem, a gente precisa partir de premissas,
de conceitos. Neste caso, de dois princípios básicos: objetividade e subjetividade. Objetivo,
é a coisa concreta, aquilo pronto e feito. Um
ato, um pinhão, uma bacia, um luar. Subjetivo
é surreal, varia de mim para você e para as outras três milhões de almas curitibanas. Subjetivo é o sabor do pinhão, a utilidade da bacia, o
prazer sob o luar. Se você gostar de pinhão, vai
bater palmas, debulhar na bacia, comer com
seu amor ao luar. Se você odeia, passa reto, na
bacia lava a roupa, dorme na rede sob a lua.
Até aqui, certo?
– Gosta de pinhão?
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– Muitíssimo, como gosto de cereja e bergamota. Mas seguindo; o preço, no sentido de
valor monetário, é objetivo. Está em números,
eu te dou um papel tingido, você me dá o pastel, umas moedas como troco e vou-me embora. O valor, é subjetivo. O valor do pastel não
está nos seus três e cinquenta. Está na semente
do trigo, no óleo da plantadeira, no braço do
agricultor. O valor também está no pulso do
trabalhador que transforma com suor, o grão
em farinha. No motorista do ferrocaril que a
trouxe até o mercado. Nos passos do seu empregado que foi até lá buscá-la. No olhar do
atendente que lhe passou a compra no ofício
do empacotador. O valor está em cada passo
a caminho da cozinha, na mistura que o chefe faz ao jogar óleo, tacar uns ovos e bater até
virar massa. No cilindro que a sova e na carne
que frita. Nas mãos de quem a fecha com o garfo até entortar e põe na banha. Na cozinheira
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que frita, no papel que enxuga e nas mãos que
carrega o pastel pronto até a estufa para mantê-lo aquecido a gosto do cliente. Está no seu
“bom dia”, como acaba de me fazer e em cada
passo que dá até que os benditos cem gramas
de massa frita e os outros duzentos de carne
que saciam o apetite com o freguês. Ali está o
valor. No esforço de cada um, em cada meio de
transporte, cada conversa fiada, negociação. O
valor, está na vida.
O rapaz para com o sermão. Ela olha-o vidrada, como que hipnotizada. Então levanta,
vai até ao velho balcão e abre a estufa. Depois,
põe o guardanapo sobre a tigela e nele deita
um caramelado pastel. Entrega ao rapaz. Ele
morde, calmo, terno.
Na sua boca, sente a maciez e o gosto do
pinhão.
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Y
Antes de um café

Era um fim de tarde de domingo no inverno
passado. Como todo fim de tarde de domingo,
fizera eu uma térmica de café e preparava-me
para outra jornada de estudos e projetos, coisa
de jovem que não sai de casa. A mesa da cozinha já limpa, com a toalha verde adornada
por cerejas estendida e a almofada no espaldar.
Ritual completo.
Dirijo-me em direção ao quarto pegar alguns livros, junto levo a ocre xícara com desenhos de sementinhas torradas de café. Tomo
um gole e deixo-a sobre a estante marrom de
madeira velha.
Passo sob a mesa de canto, arrumo toda
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a bagunça, as roupas no armário. É a limpeza semanal. Livro por livro, gaveta por gaveta.
Por alguns segundos fico decidindo se deixo o
relógio branco sobre a cômoda ou se apenas
a toalha de crochê com o troféu estaria bom.
Abro a porta inferior da velha escrivaninha,
e no pequeno espaço ainda estão pastas com trabalhos antigos, desenhos para futuras ilustrações
e redações do meu Ensino Médio. Sento-me tapete macio e retiro as pastas, abro-as. Vejo as folhas já amareladas pelo tempo, os trabalhos antigos, as provas e certificados de antigos trabalhos.
Minha leitura é atrapalhada por uma traça que
fugira dos papeis.
Entre moções e boas notas me recordo do
café. Maldita hora. Ingenuamente, levanto-me
e apanho a xícara sob o pires. Apressado pela
vontade de sentir em minha boca o doce do
café, levo a xícara até os lábios...
Lentamente...
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A xícara sobe...
Minha mãe chama, e você sabe, quando
mãe chama... se obedece.
Ao assentar a xícara ao suporte, levo um
baita susto: morta, afogada, vítima da sua própria ganância e com as anteninhas separadas,
de barriguinha para cima, com as patas flácidas, jazia: uma gorda barata.
Gorda, da bundinha amarela, cheia de filhotinhos, penso eu. Ao redor, o contorno
amarelado gosmento se parece com óleo. Óleo
de barata.
Por muita sorte e um segundo, não bebo
o que seria a mais exótica bebida de minha
vida. Quem sabe, esta não é a mesma barata
que visitou Clarice e a fez ter devaneios lúdicos
na sua mente real. Quem sabe, ela teria vindo
apenas para me visitar, e, dizer que eu também
precisava de uma viagem. Quem sabe ela não
esteja neste momento visitando seus pés.
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Aparências

O sol já se escondia cansado atrás do muro velho que cercava o prédio da mesma idade no
centro da cidade. Tão cansado quanto o sol,
eu me preparava para ir à aula. Na porta, duas
batidas soaram fortes e arrogantes. Decididas.
Então, ele entrou.
A estatura alta dava-lhe a imponência que
punha em prática. O cabelo loiro liso, o status
que merecia. E os olhos verde-claros só afinavam, ainda mais, a visão de príncipe europeu.
Da voz, saiu um “olá” muito empostado, grave
e delimitado pela rouquidão de quem já havia
falado muito naquele dia.
A camisa cinza de uma marca de luxo
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contornava seus ombros magros, mas não o
deixava com ar de homem seco. Nos braços
compridos, as mangas arregaçadas. O relógio
branco interrompia a sequencia monótona de
pelos claros e finos que seguiam o contorno do
braço. Tudo entoava ainda mais o padrão burguês. A calça preta e justa, em contraste com
a camisa, revelava o bom gosto do rapaz. Ele
sabia se vestir bem.
Em outro dia, durante a tarde, ele vem falar
comigo. Olhos fixos, como os de quem quer ter
certeza de que sua alma está presente. Não havia reparado em seus lábios. Finos, vermelhos
e quentes. Enfeitavam-lhe a face e sorriam para
mim, em um recado de “tente-me beijar, eu jamais o deixarei”. Aquela dupla de pedaços de
carne macios, doces e suculentos, atiçou-me a
vontade de mordê-los enlouquecidamente até
sentir o sangue escorrer por entre os meus.
Durante algum tempo, sinto que, ao con-
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trário do que tanto desejaram os meus sentidos, ele não gosta de mim. Entretanto, parece
que algo mudou. Os dias passam e o comportamento dele passa de arredio para normal.
Ficamos ainda próximos.
Certo dia, na verdade, uma tarde de sextafeira tão ensolarada quanto àquela em que nos
conhecemos, em meio à bagunça do expediente, lembro que preciso revisar alguns textos.
Ele senta do meu lado se oferece para fazer me
ajudar. Não percebo a aproximação. Estamos
a sós naquela sala e com um comportamento
não tão profissional quanto deveria ser.
Eu sempre estive ocupado, com muitas tarefas a fazer, mas nesse dia eu estava livre. Livre e à espera de um beijo dele. Um beijo que
aconteceu. No meio da narrativa, ele corrige um
erro de ortografia, apaga o deslize com a tecla de
apagar. Minha mão está sobre o mouse. Ele, delicadamente, põe a sua sobre a minha e me olha.
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Seus olhos já não são mais verdes imponentes, mas convidativos. E serenos. Eles brilham. São fundos, profundos, mudos. E brilham. Refletem a luz que entra intrometida e
sem pedir licença pela janela escancarada na
sacada. Ao meu redor, o mundo foge. Todos os
meus sentidos entram em colapso quando sinto o cheiro leve de hortelã de sua boca. Todos
os dias ele mascava uma bala. Nossos lábios se
tocam e trocam carícias. Minúcias. Desejos.
Que beijo diferente, que beijo... louco! Mas
era bom sentir minha face na sua face e minha
mão acariciando o rosto liso da barba feita na
mesma manhã. Ele brinca com a bala dançante que acaba ficando comigo. Quando volto do
devaneio, ele me olha e sorri. Seus olhos agora
pedem por mais.

# 108 $

t
Essência

Tênis sujos, short jeans, camiseta e um casaco
rasgado. Prazer, eu.

Nunca fui de muitos amigos, nem de muitos amores. Desde pequeno o silêncio é o meu
companheiro. Colega das horas vagas e amante das ocupações. Criei-me ouvindo música
alta durante a noite, enquanto os vizinhos
tentavam dormir para acordar antes de o galo
cantar, anunciando o próximo dia.
Pela manhã, desjejum rápido: pão com margarina, mel para acompanhar, café batido e muita pressa. O dia sempre passava rápido, é o que
acontece quando faz que se ama. Nunca morei
em um armário como o menino Potter, nem pas-
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sei fome como a jovem Everdeen. Talvez eu apenas tenha feita algumas escolhas erradas, como
Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado.
Não faço questão de andar de carro. Minha
bicicleta está sempre comigo, preta, à procura
de manutenção e velha. Quase todo domingo
pedalava alguns quilômetros ao entardecer. De
presente, o sol e o céu cantavam um doce dueto alaranjado que se estendia por todo o horizonte, até o limite do olhar. Conforme cresci,
perdi o costume. Perdi a vontade.
E, cada final de semana, sempre foi uma
superaventura diferente. Excitante, não? Pois
saiba que são as grossas lombadas e os diferentes cheiros de papel velho que me fazem companhia. Eu e meus velhos amigos das décadas
de quarenta, setenta ou trinta. Mas, também
me divirto com os mais novos. Aventuras literárias cenográficas quase reais. Fantasia.
Sempre gostei de ficar... sozinho? Não, so-
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zinho eu não diria, mas fazendo companhia a
mim mesmo. O melhor amigo da infância foi e
continua sendo o velho Pimpão, um ano mais
novo que eu. O mimo guarda muitas histórias
consigo. Nos divertimos na imaginação infantil e inocente que um dia a mente cultivou.
Mas eu cresci, ganhei idade e ele perdeu a vida.
A descrença é um reação da ação de crescer.
Uma grande pena e uma grande perda. Queria
que a imaginação se expandisse conforme os
anos se passassem.
No entanto, infelizmente, infelizmente
mesmo, a gente cresce e tanta bondade assim
já não cabe mais em nós. O urso de pelúcia ficou de lado. Pimpão agora faz companhia ao
Capitão e ao Amoroso. Os três, do alto da estante de madeira envelhecida, vivem suas próprias aventuras na imaginação.
A infância se esvaneceu no tempo como a
areia fina que se dissolve na mão. Não dá para

# 111 $

segurar, aos poucos ela se vai, deixando o coração com uma sensação forte de impotência,
que só aumenta a cada grão que cai. Não há
nada que se possa fazer.
Sozinho. Eu chamaria esta fase de A Reclusão. Como disse, faço do silêncio o meu discurso e recito versos sem mexer os lábios. Apenas
as canções, majoritariamente clássicas, lentas
ou fúnebres, inebriam o insensato coração.
Quando me canso do papel e das letrinhas
embaralhadas, jogo-me na larga cama que se
encontra entre as paredes claras do quarto mal
iluminado. A oleosidade do meu rosto encontra, nas nuances dos lençóis, todo o conforto
que julgo precisar.
Como se outro de mim estivesse no meu
lugar, eu vejo as coisas diferentes da forma
como via. Não quero ao meu lado gente ranzinza que nunca vê as qualidades dos outros.
Muito menos quem se encosta no outro apenas
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para tirar proveito. Não quero gente que mente, que desdenha do passado, não quero gente
que finge ser o que não é. Estou excluindo cada
um que se apossa de algo que não tem, de uma
personalidade da qual nunca foi proprietário.
Quero sinceridade, harmonia e essência. Quero ser, viver e sentir a essência.
Tênis sujos, short jeans, camiseta e um casaco rasgado. Prazer, eu.
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Y
Fique no passado

Não fale mais de mim. Nem encoste no meu
corpo ou olhe nos meus olhos. Não se deite em
meu colo, esqueça que vou pôr seu filme predileto para tocar. Não queira que eu esfregue minha mão em seu cabelo e te faça carinho porque não vou fazer. Desespere-se em lembrar
que tudo o que havia morreu e que agora apenas o vácuo complementa o que há entre nós.
Não entre na minha casa. Não elogie o tapete
do meu quarto nem sinta o cheiro dos meus lençóis. Tire o dedo das minhas obras de Picasso e
do meu cobertor marrom. Apague da memória
que foi sob ele que transamos, fizemos amor.
Também não abra a porta do banheiro. Não
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olhe para o boxe de vidro que separou, por tanto tempo, nosso corpo nu do resto do mundo.
Jure para si mesmo não lembrar do chuveiro ou
da temperatura da água e prometa que nunca
irá comprar sabonete de aveia e mel.
Se preferir, nem passe na minha rua. Não
pise na calçada onde tomamos café, eu sentado contigo no colo, sentindo o frescor de uma
manhã primaveril. Aliás, nem na esquina da
quadra. Ou melhor, vá para longe desta cidade.
Fuja. Volte para o lugar de onde eu te tirei, naufrague na escuridão que há dentro de
você e se afogue com o ódio que se alimenta
todos os dias. Que seu corpo morto afunde nas
águas do mar de vingança que você construiu
ao longo dos anos e emboque em uma fenda
de forma que nunca mais saia de lá.
Fique no passado. Amarre-se nas entranhas
que o destino deixou, cole-se em cada teia não
rasgada e permaneça em silêncio para todo o
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sempre. Não fale comigo e melhor, nem se lembre de mim. Porque em cada lembrança que
você tiver, eu estarei lá para não te fazer feliz.
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Tarcísio

Era 2004 e eu estava com minha esposa passando as férias de dezembro em Porto Alegre. Saímos de Foz do Iguaçu com escala em Curitiba.
Chegamos à cidade gaúcha na vigésima terceira
hora, do sétimo dia, do último mês do ano.
Táxi, hotel, dormir sem comer. Nem o
jantar e nem a mulher. Ela já estava de cara
amarrada porque queria leva a irmã. Pensas,
por acaso eu teria sossêgo em uma capital
com duas mulheres no pé? Jamais. Dormi com
fome mesmo.
Dia seguinte, o azedume passou. Claro,
cheque quente na minha carteira. Se ela não
tinha dinheiro? Tinha sim, minha esposa sem-

# 119 $

pre foi independente. Mais do que eu até. Mas
eu guardo, ela gasta.
Saímos fazer um tour. Caminhar nos calçadões, comer no shopping. Mais à noite, jantar no shopping também. Dessa vez, em uma
hamburgueria cara que nem se vê no Paraná.
Mas eu queria respirar, poxa. As duas falando
de bolsa, sapato, cabelo e escova o dia todo nos
meus ouvidos. Sim, pode xingar, bem estereótipo de mulher. Fazer o quê? Mentir não vou.
Assim que saciados, fomos beber. Lá em casa
ninguém toma cerveja, então, foi na base dos
drinks. Vários. Nunca vi tantos “capetas” diferentes
na minha vida. De uva, laranja, melancia, bergamota (como disse o guri que serviu). Pra lá das dez
eu já estava tonto. A cunhada não bebeu, guiou
pro hotel e depois saiu, disse que queria um ar.
Nesse meio tempo mulher me enfezou.
Alegou que eu havia mentido sobre o valor da
conta. E menti mesmo. Sou bichão. Brigamos
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feio. Eu mal lembro o que se deu depois, só de
estar em bosque no centro da capital gaúcha.
Do quarto do hotel, bêbado e caindo sobre
os pés, andei sem parar. Fui estacar em uma
praça. À minha frente um véu opaco e de tontear me dizia que a bebida havia descido. Via,
mas não ouvia bem. Mas tinha consciência.
Depois de quadras, parei em uma praça. Já
escura, sem muita gente. Alguns bancos quebrados e apenas um inteiro. Nele, um homem
só. Na boca, o que parecia ser um cigarro, emitia fumaça mais escura e um cheiro bom, um
pouco forte, mas bom. Não sei se foi pela bebida ou pelo trauma da briga com a mulher.
Sentei-me ao seu lado.
- Esta não é uma boa noite – tentei dizer
porque a bebida havia amolecido a fala.
- E, por que não? – perguntou-me esticando a mão em um gesto de oferecimento ao
que ele estava fumando. Não parecia cigarro.
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Saquei de sua mão dei um trago. Uau. Então
aquilo é que era maconha!
– Briguei com a mulher – respondi.
– Normal, mulher é assim mesmo – retrucou olhando para frente, como quem pouco se
importa – Mora aqui por perto?
– Não, turista. Lá do Paraná. E você, mora
por aqui perto?
– Moro. Aqui. E, às vezes, ali debaixo daquele sobrado. Mas, quando chove, eu moro
no viaduto mesmo, molha menos lá. – Não dá
para acreditar, eu estava conversando com um
morador de rua, algo que sempre quis. Sempre
quis saber como eles vivem, o que fazem.
– O que faz?
– Eu cato latinha, vendo jornal, cuido de
cachorro – respondeu. Seguiu com uma leve
pausa e continuou – me viro. E você?
– Sou professor – não quis dizer universitário
porque imaginei que seria humilhação, quando
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na verdade, eu mesmo me senti humilhado.
– Legal, professor. E a mulher?
– Diretora. Minha chefe.
De alguma forma, isso soou engraçado
porque nós caímos na gargalhada, que não terminou por vários minutos.
– Brigaste com a chefe? E agora, vai ser demitido? – questiona.
– Que nada! – brinco – Amanhã eu capricho e ela me dá um aumento! – mais uma vez
caímos na gargalhada, tão alta e sonora que até
alguns pombos se espantaram das árvores.
– Bacana. Gostou do cigarrinho?
– É o tal do baseado, é? – perguntei como
quem demonstra saber, ao menos, o mínimo.
– É, sim. – rapidamente respondeu. Por algum motivo, questionei: se homem mora na rua,
tem quase nada e passa por dificuldades, porque
comprar droga se pode comprar comida?
– Comprou aqui na praça mesmo? – quero
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calar minha indagação interna.
– Não, os garotos dão. A gente faz alguma
coisa e eles dão – respondeu quase com um
riso irônico, que eu ignorei.
Então, começa a verdadeira entrevista.
Toda pessoa tem um passado, limpo ou sujo,
de sorte ou azar, riqueza ou pobreza, mas tem.
Eu queria saber do seu passado. E do seu nome.
– Mas, qual é o seu nome? – pergunto
olhando para o boné preto que usava.
– Tarcísio – me responde olhando apenas
para o chão e para o cocô que os pombos deixaram mais cedo.
– E o que te fez parar aqui, Tarcísio? – pergunto esperando algo como “nasci na rua” ou
“levei um tombo de um sócio”, mas não. O que
escuto dói mais.
– Fui abandonado pelos meus pais. Cresci, a
vida toda, ouvindo deles que fui achado no lixo,
que eu era lixo e não merecia o que eles tinham.
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Sempre cresci à margem de tudo e sozinho. Aí
eu completei dezoito anos. Um dia, quando voltei para casa, não havia mais lar. Nem pai, nem
mãe. Até o Bolinha, cachorro que achei na rua,
eles levaram. Junto aos meus documentos, todos eles, roupas, calçados e tudo o que eu tinha.
Tudo o que era meu, na verdade, nunca foi meu.
O tempo todo era deles e essa foi a mensagem.
– me responde com uma grossa lágrima quase
caindo do canto do olho esquerdo – Então, eu
vim parar aqui, na rua. Não consigo fazer os documentos, nem lugar para morar. Como do que
sobra dos outros ou, de vez em quando, a Assistência Social e as ONGs fazem o sopão. Não
sobrou nada além das roupas do corpo.
De alguma forma eu fui inumano e ignorei
aquilo tudo. Ignorei todo aquele sofrimento,
toda aquela dor e angústia, ignorei e pus a culpa
no álcool.
Disse umas palavras como que para acal-
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mar. Situação complicada, eu sei, mas não sou
eu quem vai tirar os outros da rua. Na verdade,
eu estava prestando atenção no quanto ele era
belo. E isso era estranho. Baixo, magro, de cabelo raspado. Não muito sujo. Qualquer conceito em que possa pensar está abaixo do que
ele representava naquele momento. Naquela
história triste de um homem sozinho que foi
abandonado eu só pensei em uma coisa: sexo.
Eu nunca disse que isso acabaria bonitinho
com um final feliz.
De alguma forma, entro no assunto:
– Mas, e na rua, você tem algum tipo de vida?
Tipo, sexo? – ele me olha quase que assustado.
– Eu era noivo de uma guria e nunca mais vi
ela – entendeste o porquê de não ter dó? Algo ali
era mentira. Eu, bêbado, só queria prazer. Ele poderia me dar prazer. Pus minha mão na sua perna magra, sobre a calça marrom escura felpuda.
– Mas, você é hétero? – perguntei na lata.
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– Bissexual. – respondeu sem rodeios.
– Então, a gente poderia dar uma volta,
certo? – convidei. Sim, eu, professor, casado
há nove anos, convidei um morador de rua
para dar uma volta no centro de Porto Alegre.
Mesmo que eu lutasse, o prazer me venceria,
por isso me entreguei a ele.
– Vamos, claro – e colocou a mão seca sobre o volume da minha calça.
Em dez minutos, chegamos a um bosque
bem escuro. Ambiente perfeito. Entramos, havia poucas pessoas. Algumas senhoras andando com roupa de academia ou garotos fumando algo que não era maconha pelo formato.
– Conhece algum lugar bem escuro, que
possamos ficar à vontade?
– Claro, logo ali. – e apontou para um
banco atrás de um arvoredo, entre um lago e
um playground.
Nos sentamos e então o beijei. Diferente
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do medo que senti, o beijo não tinha gosto de
boca suja ou comida velha, pelo contrário, era
doce, mas os lábios secos não ajudavam muito. Todos os detalhes eu pulo, prometi a mim
mesmo ser conciso.
Horas passaram e nós, aos beijos, até que
vejo: quase meia-noite. Preciso ir.
– Me leva de volta? – peço, já que o efeito
do álcool não havia passado e o caminho era
pelotas para mim.
– Levo – respondeu – mas tem algum dinheiro, estou com fome.
– Não – menti. Menti e, ao mesmo, tempo
senti coçar meus vinte reais na carteira ao lado
do cartão de crédito.
– Que pena. Então vamos.
O caminho de volta é o mesmo da ida. Ele
me larga no banco onde me encontrou e me
põe em um beco sem saída:
– Me, passa teu número? Nunca mais vou
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te ver outra vez – a pergunta assustou. Quem
disse que eu queria beijar esse moribundo de
novo? Mas me faço de simpático e passo qualquer coisa aleatória. Ele anota.
– Então, tá. Obrigado por me ouvir – ele
diz, então sai, sem dizer um adeus.
Eu volto ao hotel, a mulher já está normal.
Tudo nos eixos. Dois dias depois, traço rota
até a praça onde estive antes, onde beijei lábios
que nunca, jamais poderão ser relembrados
novamente. Sapatos marrons, calça social preta, terno e gravata, óculos e boina. Eu estava
um zero-zero-sete gaúcho.
Um guri passa vendendo jornal. Sento no
banco velho e abro. Leio, observo os pombos
voarem, as crianças correndo atrás e as mães
rindo. De reprente, o mesmo homem de casaco
laranja e calça marrom, com os sapatos velhos
e um cigarro na mão, o homem que eu havia
conhecido, passa de cabeça baixa, metros à mi-
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nha frente. Ergo um pouco o jornal e ele não me
vê. Assim, caminha sem rumo para mais um dia
na sua pobreza, enquanto eu vivo minha vida
gorda de professor universitário e acordo todas
as noites aos prantos e arrependido porque não
dei nem de comer àquele homem moribundo.
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t
Onde você está?

Depois que saiu sem dizer adeus e me deixou

sozinha, depois que eu tive que fechar a porta
cansada de esperar você voltar, onde foi que se
meteu? Onde é que você está?

Será que ainda mora no mesmo lugarzinho velho, na casinha de madeira simples,
perto do bosque onde nascem bergamotas que
espalham pelo ar o seu cheirinho doce? Será
que ainda escuta as mesmas músicas e idolatra
o mesmo cantor? Ou já prefere outra banda,
propositalmente, para não lembrar que um dia
o “nós” existiu?
Já se olha no espelho e consegue encarar o
que é? O que foi? O que fez? Aceitou a si mes-
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mo e se ama? Se ama com a metade do amor
que eu te amei? Eu espero que, um dia, você
perceba que é diferente dos outros garotos, que
não precisa sair jogar bola com eles e nem passar vergonha fingindo estar bêbado no bar.
Aliás, o que fez com aquela camiseta que eu
te dei? Ainda usa ou fez dela lençol para o seu
gato de estimação? E as lembranças que matutam sua mente, você as manda embora ou dialoga com elas o quanto um dia foi feliz comigo?
Eu não sei onde você está. Nem o que faz
agora. Mentiu para mim que ia embora, mentiu para mim que estava infeliz, mentiu para
mim que me amava. Você é uma grande mentira. Eu espero que você mude, espero que
você melhore. Que sinta a minha falta e veja
o quanto fui bondosa, o quanto eu gastei a minha energia com você.
A Ana que está escrevendo isso um dia derreteu-se pelos seus lábios. Hoje eu faço questão
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de mantê-los longe de qualquer vulto do pensamento. Por favor, permaneça longe de mim.
Eu não quero sofrer tudo outra vez.
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W
Entre corações e clipes

Ela é diferente das outras mulheres. O seu sorriso aberto foi o culpado dessa paixão. Nem
preciso contar uma piada ou falar algo legal.
Um "bom dia" que digo é o suficiente para ver
os cantos de seus lábios correrem em direção
aos ouvidos. E, cada bom dia é suficiente para
eu me sentir leve, suave, o dia todo. Como uma
folha de papel.
Eu vi algo nela quando passou por aquela porta de vidro no meu escritório, apertada
no vestido verde-araucária. O colar de pérolas
contornando o pescoço, atrapalhando a escrita
cursiva da tatuagem exposta e reverenciando
os peitos. Ah, os peitos. Fartos e pontudos. Ela
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queria uma vaga de recepcionista e, eu juro, foi
o currículo que fez por merecer. E a gentileza,
claro. Ignorei a beleza quando senti a integridade exalada na sua voz.
Uma empresa de cosméticos líder no mercado há 25 anos como a minha, não poderia
ser representada por uma pessoa qualquer. Por
isso, ela fala três línguas, fez mestrado na França, doutorado na Turquia e ganha apenas 20%
a menos que eu. Vaga de secretária, até parece.
A simpatia e a humildade foram os principais
degraus para que ela chegasse até aqui.
Todos os dias, quando chego às 9h, o café
está na mesa. Forte, com chocolate e dois pãesde-queijo, como ela sabe que eu gosto. Uma
reunião todas as manhãs e, em minutos, estou
sabendo das principais notícias da empresa e
até do mundo.
Mas a chatice acaba aí, assim que as novas
informações são dadas, eu invento desculpas

# 136 $

e faço questão que ela permaneça ali, na minha frente, olhando-me com aquelas bolitas
negras que se escondem entre as fendas as
quais eu chamo de seus lindos olhos e ofereço um leque de novas anedotas. Tudo para o
contato não acabar.
No entanto, esse jogo todo não me faz bem.
Acabei envolto em uma fita adesiva da qual
está difícil de sair. Sua beleza alfinetou meu
coração e grampeou no meu peito um desejo
em arquivo-morto. Este amor é um documento lacrado que eu morro de medo de abrir.
Eu não sei o que ela pensaria se eu dissesse o que sinto. Poderia ofendê-la. Dora não
é o tipo de mulher que merece ser ofendida,
nem por um esquilo. Dora é o tipo de mulher
que merece o paraíso aos seus pés. É o que eu
posso dar-lhe, se ela quiser. Posso mostrar-lhe
tudo o que sei e fazer dela a executiva do meu
coração. Mas é arriscado, muito arriscado.
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Medo. Tenho muito medo. Sofro ao deixá
-la perto de mim, fazer dela minha tortura platônica dos dias da semana. Mas eu preciso dela
comigo. Não quero perdê-la. Quero amá-la. E
vou fazer de tudo para acabar como um post-it
colado na sua vida e não amassado, rasgado e
cuspido, condenado em uma lixeira.

# 138 $

t
Conselhos

Uma vida bem vivida é uma vida de aventuras.

Sucesso é felicidade pessoal e realização. Seja
com a esposa ou marido, no trabalho ou sem
ele. E mesmo que vivamos uma vida louca em
busca do nosso melhor e do melhor para quem
está ao nosso lado, o mal sempre vai aparecer.

Às vezes ele vem em forma de preguiça e
isso acontece, quase que majoritariamente,
na adolescência. Permanecer tomando chá e
‘flertando com a mediocridade’ é algo fácil. É
gostoso. Sair do conforto e sofrer as consequências é que não é nada bom. Por isso poucos
o fazem. Porém, quando se vai além do óbvio,
aliás, quando se dá um passo além do óbvio, já
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se é mais do que a maioria, que nunca sai das
paredes em branco.
Pode ser que o mal chegue através de uma
traição. Isso é triste. Quase imperdoável. Quase.
Fico no quase porque o erro é o tijolo da construção do nosso caráter. É impossível não errar.
É impossível edificar sem solidificar. Portanto,
o erro é parte do ser humano. É ser humano
na sua essência. Pergunte isso para o homem
que errou ao inventar a roda. Voltando ao julgamento, quando uma traição houver, não faça
do degrau do outro o seu sambódromo. Desça,
olhe nos olhos e, simplesmente perdoe.
O mal também bate à sua porta como a
perda de um ente amado. Talvez ele tenha sido
levado pela natureza que se apossou em forma
de um câncer, de um vírus ou uma patologia
homicida qualquer. Só que nem sempre é assim. Pode acontecer de que o destino queira,
de um segundo para o outro, ceifar a vida de
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qualquer um de nós. E, pela visão cristã que
temos da morte, nos abalamos, alguns se perdem em tortuosos caminhos ainda mais difíceis do que a própria ausência da vida.
Um à parte: desacredito nessa visão religiosa da morte. A morte é o consolo da vida. É por
ela que vivemos. Toda a nossa rápida caminhada aqui na Terra segue uma única linha-guia
que sempre acaba na morte. Por isso, eu a taxo
de instrumento de libertação. De evolução. Ela
não pertence ao mal.
Dá para acrescentar ainda, mais uma ínfima forma de objetificação do mal: o fracasso
pessoal. Ser fraco é não experimentar as fronteiras das circunstâncias. É se manter inerte ao
caos. Fracassar é encontrar-se no meio de um
furacão e preferir descer o ralo ao invés de lutar contra o vento. Dar crédito ao descaso.
Agora você já sabe como o mal chega até
você. Já não há mais desculpas para ficar es-
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tagnado. Admirando a dança entre o nada e
o além. Seja positivo e consciente. Desafie-se.
Não se abata. Uma vida bem vivida é uma vida
de aventuras.
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1
A Flor Eterna

Quando Rosa nasceu, sua mãe pegou-a nos
braços e sentiu que o mundo em felicidade
estava ali, naquele quarto velho na casa de

madeira. Manteve a filha enrolada nos lençóis
pinicantes e, com ela, dormiu.
Dez anos haviam se passado, Rosa havia
crescido e o amor pela mãe também. Seu Zé,
avô e pai de consideração, era a segunda pessoa que Rosa mais amava. Ninguém vinha
antes da mãe.
Ao completar os 15, Rosa queria um namorado. Mas, só o teve depois da licença da
mulher que ela mais amava. E foi assim que,
aos 20, casou-se com Marcos e teve um filho.
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Ao ter o primogênito no colo, Rosa sentiu
uma sensação nostálgica inexplicável. Entendia, naquele momento, o amor que recebera da
mãe e isso fez que florisse ainda mais amor no
coração da filha.
Quando tinha 28, o marido morreu e Rosa
ficou só, na mesma casa em que crescera, junto
com sua mãezinha. Passavam o dia tricotando,
ensinando literatura e cuidando das economias da casa. Sempre unidas, mãe e filha.
Aos 36 veio sua maior perda: o menino
que outrora carregou nos braços, agora jazia
endurecido e azulado dentro de um friorento caixão. O coração de Rosa partiu, mas ela
continuou forte porque ainda tinha a mãe ao
seu lado.
Os anos se passaram e amigas, mãe e filha,
faziam companhia uma à outra. Na canastra,
no chimarrão, na cozinha e, por vezes, na pescaria. Entre elas não havia segredos. Por maior
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que fosse o mistério, nunca era comparado ao
tamanho do amor.
Um dia, era quarta-feira, Rosa voltava do
mercado com um saco de cacetinhos carregando na mão. Abriu o portão velho, chamou
pela senhora e não ouviu resposta. Não era
hora de estar dormindo e, naquele dia da semana, a mãe lavava a roupa e estendia no varal.
Nem barulho de escova, nem vestido estirado.
Rosa chamou pela mãe, a pobre mãezinha que
sempre amou e não ouviu resposta.
Ao abrir a porta do quarto ela viu dona
Madalena deitada sobre a cama, usando o
vestido florido e segurando entre os dedos a
flor de pétalas vermelhas que dera o nome à
protagonista: Rosa.
O mundo de Rosa desabou.
Sozinha estava agora e não havia motivos
para continuar a viver. Sentiu a dor de perder o
marido, a dor de perder o filho, a dor de perder
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a mãe, flor que sempre amou. Na lápide, depois do enterro de Madalena, Rosa ajoelhouse e pediu ao Senhor que a fizesse terra, para
nunca mais sair de perto da mãe.
O Senhor, bondoso e humilde, ouviu seu
pedido e, cordial, fez de seu vestido preto sedosas pétalas contornadas de brilho e de seu corpo magro uma amarronzada haste de espinhos.
Rosa chorou e o choro se transformou em orvalho, gota que a rega a cada nova manhã.
E assim, todos os dias ela nasce e todas as
noites ela se deita. A amada filha tornou-se a
flor eterna.
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Y
Eu te vejo

Sob o travesseiro florido e o cheiro da mirra
que queima no quarto, você dorme. Eu acendo
o abajur do quarto e vejo seu corpo nu estendido sobre a cama. Passo os olhos sobre ele e
gravo na memória cada frame. Sou capaz de
fazer um curta só com os seus defeitos.
Entretanto, eu prefiro admirar a sua beleza.
Prefiro sentir o seu peitoral magro e o pelos lisinhos que contornam o mamilo rosado. Gosto mais de esculpir na lembrança seu biotipo
não atlético e adolescente.
Eu me perco na sua intimidade. Me acabo
nos seus lisos pentelhos compridos, espetados e que agora tomam um tom ruivo pela luz
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do abajur. Sinto a textura do seu membro e a
lembrança do gosto adoçado que ele tem. Suas
coxas, penso, nunca tomaram sol. Não me importo, eu prefiro assim.
Os meus olhos se fascinam e descobrem os
teus pés. Finos e grandes. Tamanho quarenta
e dois. Pés brancos adornados pelos finos pelinhos sobre o dedão. As unhas feitas e limpas.
Amarrado ao tornozelo, uma corda com o
símbolo do nosso amor: um "X"
Meus dedos vão descendo e acompanham
meu olhar. Vejo sua pele em completo arrepio.
Agarro a ponta do lençol e cubro até a cintura o corpo do meu amor. Seus olhos fechados,
pálpebras fixas, cílios milimétricos. Entre os
lábios, um semi-sorriso. Espero que o sonho
seja sobre nós.
Minha mão alisa a face e algo aperta em
meu peito: sensação sem igual. Como se o momento fosse uma ilusão. Mas é real. Devagar,
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aproximo meu rosto do seu e nossos lábios se
tocam tênues e frios.
- Eu te amo - sussurro em seu ouvido tentando não perturbar o perturbar o silêncio.
Apago a luz do abajur, me acomodo em
seus braços e sinto meu corpo flutuar sob uma
grande nuvem chamada paixão.
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W
Não volte

Depois de tanto tempo, você deu sinal de vida.
Enquanto o silêncio fazia seu trabalho, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Vítimas da
covardia do meu coração fraco e dos meus
olhos desatentos, pois, a cada semana, eu sinto
mais a sua falta. E a cada dia, me vejo menos
como sou.
Por que agora? Me distanciei o quanto pude
do teu olhar. Fugi com meus pensamentos
para outra galáxia e ancorei meus sentimentos
no exoplaneta mais distante. Fiz a minha vida
entrar na órbita da tua e acabamos com um colapso universal. E que isso não se repita.
Sempre que falo sobre você, meu rosto se
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fecha, a raiva acesa dentro de mim toma proporção e explode em uma nova onda de silêncio e lágrimas. São muitos os questionamentos, mas o maior deles é também o mais difícil
de ser respondido: onde foi que eu errei?
Errei quando, para você, abri as portas do
meu coração, e fiz do meu orgulho tapete para
que pudesse bater os pés e entrar sorridente.
Errei quando, por você, deixei de lado
pessoas que me amavam de verdade e dediquei cada instante aos seus lábios finos e suaves que eu ainda amo.
Errei quando, com você, decolei em um
foguete de paixão que apenas subiu e, lá no
alto, desacoplou a minha vida da tua. Errei.
Sabe, eu já não sei mais o que pensar. De
todas as inquietudes da minha vida, você é o
único tornado. De todas as indagações, você
é a única sem resposta. Das bondades que eu
pude compartilhar, meu amor por você foi o
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mais sincero. Sincero e solitário. Um amor
cego incapaz de ver o perigo. Perigo que eu
beijei por muitas noites e domingos.
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t
Um garoto normal

Desde minha infância ele sempre foi um herói.
O melhor na sala de aula, o melhor na quadra

de futebol. O mais belo dos garotos e o mais
inteligente da turma. Disputado pelas gurias,
todas serelepes implorando por atenção. Amado pelos pais, idolatrado pelos amigos. Todo
mundo, o tempo todo, ao redor do seu sorriso
branco e dos seus olhos castanhos com pé no
verde-esmeralda.
Na sua casa, a coleção de revistas para crianças preenchia prateleiras, ao lado dos materiais
de magistério da mãe. O quarto rosa comportava um grande espelho, armário e a cama de beliche, dele e do irmão. O computador velho de
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tela quadrada no corredor que leva à sala ainda
tem um pouco de poeira da semana anterior,
que a empregada esqueceu de limpar.
Sob a estante da sala, diversos troféus do
esporte que sempre amou: natação. A cada
mês era uma nova disputa com os meninos
da cidade e o resultado nunca era outro, o primeiro lugar sempre parava nas suas mãos. Por
ser bom, foi convidado a pertencer à equipe
municipal e disputar no Recife todo. Mas não
era só no esporte que ele se destacava. Olimpíadas de Matemática, levou todas na regional.
De Geografia? Sempre se classificou. Campeão
duas vezes na de Português e premiado com
menção honrosa na de Astronomia. Ele sabia
de tudo. Ele era tudo.
No entanto ele cresceu. A barba contorna
o rosto magro, o sorriso não carrega o peso do
aparelho, os cabelos ganharam outro corte e os
músculos, uma vez nítidos e salientes, agora
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dão lugar a copos de cerveja e peso ganho. Não
foi estudar na Federal, nem começou um cursinho de Inglês. Jogou fora todas as oportunidades que teve e eu fiquei sentada, observando e
aplaudindo.
Hoje ele é apenas mais um cara na roda de
amigos bebendo e falando mal da mulher que
tem. Apenas mais um cara que acorda cedo,
trabalha muito, paga as contas, fode antes de
dormir e cospe na rua pra se pagar de macho.
Já não é mais tão bonito e, talvez, nem
mais tão inteligente. Deixou para trás todos os
sonhos de ser grande e se conformou com a
mediocridade do cotidiano. Esqueceu que um
dia foi grande, que foi único. Hoje ele é apenas
mais uma peça do grande jogo do sistema. Ele
não passa de um garoto normal.

# 157 $

1
Viagem com Caronte

Caronte me espera no píer, todo de negro, traje costumeiro, cajado na mão. Sorri quando

me vê. Sabe que carrego uma moeda de ouro.
Caronte não ganha ouro, apenas prata e bronze. Reis pagam-no com ouro, eu sou exceção.
Por que não seria? Dou-lhe bom dia e entrego a moeda na mão, hoje apenas formada por
ossos, sem carne ou nervos, apenas uma fina
pele, quase transparente.
Assento uma bolsa no espaço entre seus
pés e me acomodo no banco de madeira do
pequeno barco. Para mim, a nau onde morrerá
(sim) a indelével lembrança do que um dia foi
um homem. No caminho, uma surpresa: Ca-
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ronte fala. As cantigas antigas mentiram, todas. Caronte não apenas fala, ele conta causos,
comenta o tempo.
A caminho do inferno, diz que não chove há sete milênios. Eu aceno a cabeça, como
quem acredita. Para mim, pouco importa, estou
fadado ao trabalho eterno no mais infame dos
lugares. Meu semblante é de tristeza e Caronte
percebe meu olhar penetrado no infinito olhando para o além do nascer-do-sol que se estende
no horizonte e para as cores alaranjadas que se
espalham no negro mar, preto como betume.
Com a conversa o dia passa, a noite chega.
Uma noite vazia, sem nenhuma estrela. A única
luz que nos guia vem do céu, de uma circunferência opaca que, na Terra, chamamos de lua.
De longe, vejo meu novo abrigo: o próprio Inferno. E não, ele não arde em chamas, mas em
espinhos, grandes e acinzentados. Caronte me
toca com o cajado, sinal de que é para descer.
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Além do barco, ar. Nosso mar é flutuante, não
há água apenas neblina forte cheirando à enxofre. O medo de descer e o medo da queda não
me salvam do despencar.
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1
Meu Menino

O que você está esperando para pegar na minha mão? O que você está esperando para andar comigo pelas ruas de São Paulo e me com-

prar um churros e limpar o doce-de-leite que
ficar no canto da minha boca? Não espere, vamos fazer. Vamos, você chegou na hora certa,
pontual como sempre, até parece eu. Um espelho invertido. Não faz mal se temos diferenças
a nossa essência é quase igual, não é mesmo?
Vem, me dê um abraço, um sorriso e um
beijo. Deixe que todos saibam que estamos felizes e que pedra nenhuma vai abalar nosso caminho. Faça em mim a tua morada e adormeça em meu peito quando formos no cinema.
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Não esqueça de segurar a minha mão, você já
percebeu como eu gosto disso? Eu adoro isso.
Eu nunca conheci ninguém assim e sei que
você também não. Eu sei que sou o teu primeiro e vou fazer isso tudo valer a pena. Você não
vai sentir falta do passado eu tenho certeza.
Cada segundo será especial.
Vamos levantar essa bandeira juntos, jurar
nosso amor à América e cantar nossa música
predileta. Vamos despejar nosso brilho pelos
rios poluídos e filtrar toda a sujeira com o nosso amor, você vai ver, a água vai brilhar.
Pule comigo nesse rio, vamos nadar até o
amanhecer, me permita conhecer o teu corpo,
matar tua vontade. Deixa o celular de lado e
olha para mim, sou eu quem te dou atenção e
não ela. Ela é passado agora, viva o novo comigo. Sei que parece ser difícil mas eu sei fazer ficar fácil: é só encostar a cabeça no meu ombro
e esperar a dor passar.
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Me dê a mão e vamos ser felizes, abra a porta
do seu conversível e vamos a um bosque nos divertir, ver os pássaros cantarem enquanto o pipoqueiro mexe a panela à espera de novos clientes.
Quero fazer tudo o que eu puder, enquanto eu
puder, porque logo você vai escapar das minhas
mãos, eu sinto que você vai fugir. Não vá, não
ainda. Vamos fazer este sonho ser real, você vai
amar. Corre para os meus braços porque está
amanhecendo e eu não quero te perder quando o
sol se levantar, meu Menino Americano.
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y
Lascivo

Ele percorre caminhos. Voa veloz e esvoaçante. Faz de quilômetros alguns segundos e de
milímetros a eternidade. Coça na pele suja de
areia, faz de um trovão pesadelo memorável,
irremediável, inesquecível. Pouco se importa
com interferências.
Ele não bate à porta, atravessa-a. Ele não
usa elevador, desce os andares com suave deslize e paira sereno em qualquer que seja a estação. É um cara democrático, mas de senso
aristotélico e sentimentos conservadores.
Manifesta na alma as dores do mundo e
dilui no mundo as dores da alma. Transforma
solidão em pavor e vapor em incêndio, incên-
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dio em paixão. Desagrada freiras, desce santo com mãe, dança nu pelo terreiro. Observa
tranquilo o sol que se esvai no final de um dia
que já passou. Detesta modismos, figurismos e
outros ismos.
Dispensa conselhos porque, ah, ele é sábio
e não precisa deles. E por ser sábio se ouve, se
analisa, se aconselha. Não segue os próprios
comandos e quando peca, confessa a si e espera aflito a penitência parcial. Ele é sólido porque já foi gasoso e de tanto condensar, liquidou-se. Sabe se virar.
Passa anos isolado no cume do Everest e
também é capaz de refugiar-se entre as infernais sombras projetadas pelas dunas do Sahara. Canta com os pássaros, faz os acordes, nada
com os golfinhos, passeia sobre o globo nos
ombros da primavera. Ele já estava aqui antes
de nós, está conosco e permanecerá para sempre. Ele é o Lascivo.
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t
Não se iluda

Olha, por favor, não se iluda.

Não é porque eu te acho a garota mais bo-

nita do colégio, porque puxo conversa contigo todo dia e rezo pra fazer os trabalhos com
você, que eu estou apaixonado.
Não é porque no meu diário de cada dez
palavras oito são seu nome e duas são conjugações do verbo amar, que eu te amo. Nem porque desenhei nossos nomes na areia da praia e
fiquei esperando as ondas virem apagar. Mas
elas não vieram e ficamos lá, os dois, construídos entre milhões de grãos.
Ah, também não é porque comento de você
para os meus pais, meus amigos, para o barbei-
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ro, que eu sinto algo por você, não mesmo. Ou
porque comecei a ver as séries que você gosta e
ler os livros que você comenta, apenas para ter
um assunto para conversar. Não, não.
Poxa, se for parar pra ver, também não é
motivo eu ter comprado o seu perfume e guardado na minha cômoda para te cheirar todas
as manhãs que eu quero estar com você. Nem
porque sempre guardo seu lugar no sofá para
ver futebol comigo e aguentar meus comentários maldosos da mãe do juiz. Bem capaz.
Na verdade, eu acho que tudo isso, o pensamento, os filmes, os livros, as séries, os comentários, o perfume, nada é por você. É por nós. É
porque eu desejo em um dia acordar numa manhã fresca de primavera, olhar você dormindo
e dizer baixinho no seu ouvido, penetrando nos
seus sonhos: eu amo desesperadamente você.
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y
Negra, meu amor

Eu nem havia reparado que ela estava usando uma saia justa no dia em que a conheci.
Na verdade, eu não havia olhado para outro
lugar no cenário vigente que não fossem…
seus olhos. Ah, sim, seus olhos. Por acaso, eles
não eram verdes. Por ventura, nem eram azuis.
Aquelas bolitas cheias de brilho reluziam a cor
da cáscara de uma caneleira.
Mal pude deixar de observar, também, o
seu sorriso. Largo e curvado, como um caiaque pairando sobre o rio. E, sobre o caiaque,
dois lindos remos. Pendurados, um em cada
orelha, os brincos suavizavam aquela ternura
toda, aquela palidez inerte, aquela… simplici-
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dade. Entretanto eu ainda acho que vale mais a
pena falar sobre os olhos.
Eles não me escapavam, não me fugiam,
não procuravam saída para os cantos como se
os meus fossem caçá-los em uma brincadeira
infantil e jogá-los ao chão, fazer-lhe cócegas
até que eles… chorassem de rir. Oh, não! Estas
esferas de luz, reluziam, é claro, luz e iluminaram, não apenas o meu dia, mas todos os dias
da minha vida.
O que mais me interessava neles era o seu
par de meninas. Elas pareciam tão perdidas
dentro de cada imenso círculo branco e amarronzado que dava até gastura só de pensar
como era pequenas, aquelas meninas. Desproporcionais.
E o conjunto, a somatória de olhos lindos,
dentes lindos, lábios lindos, só poderia resultar em uma arte: um rosto lindo. Ah, mas se
eu te contar, tu nem acreditas! Adivinha só o
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que também era lindo naquele corpo? Sim, os
cabelos.
Ondulados, cacheados, enrolados. Rebeldes. Os fios em grupos faziam curvinhas, e estas, se uniam a outras, então formava um grande conjunto de pequenos bambolês dançantes
a cada passo dado ou soar do vento. O toque
mulato foi essencial para que ela se tornasse,
não apenas a mulher mais linda que as lentes
dos meus olhos já filmara, mas também, a mulher pela qual eu viria a me apaixonar.
E me apaixono. Todos os dias seu sorriso
é o mesmo, mas sempre diferente. Os cabelos,
ainda ondulados, ora presos, ora armados,
sempre enamorados. Peças de um grande jogo,
um tabuleiro chamado corpo, no qual apostei
uma única partida e ganhei. Ganhei de prêmio
o seu amor.
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W
Pele e carne

Atenção: este conto erótico apresenta conteúdo explícito +18

Eu estava cansada, sentada no banco de mármore frente ao caminho de pedregulhos feito
para corredores e turistas que praticam algum
esporte no Parque Paraná. Meu pastor-alemão
no colo, suando tanto quanto eu. É a rotina.
Acordo às 6h e vou para a ducha. Como uma
frutinha e parto para os exercícios. A parte
legal termina aqui. Depois, assistente em um
escritório contábil durante o dia e DJ durante
a noite. A casa noturna em que trabalho fecha
meia-noite, então dá tempo de dormir.
Porto, meu cachorro, e eu, já havíamos
corrido duas vezes o perímetro total. Exaustos.
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Mas era preciso quebrar os limites.
– Mais uma voltinha, garoto? – pergunto ao
meu companheiro. Ele salta do banco e já abana
o rabo, por deus, de onde vem tanta energia?
Saímos para mais um perímetro. Coleira
na mão direita, água na esquerda. Porto me
guia e a gente corre. Todo dia é assim. Fazemos
companhia um para o outro. Moro sozinha e
dei este nome para ele porque quando chego
em casa, é nele que me ancoro.
Um homem passa por nós e Porto late.
Late como nunca antes. Talvez o homem estivesse com cheiro de algum outro cachorro
(sem querer ofender, querido) ou de uma cadela. Meu animal me puxa com força e acabo
perdendo o controle sobre ele. Quando o rapaz percebe ser perseguido, começa a correr
ainda mais.
– Moço, não corre! Ele não vai morder, só
não corre – grito ofegante.
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Ele finge não ouvir. A fuga continua até
que meu cachorro se joga sobre ele, caem os
dois e, inexplicavelmente, tudo o que Porto faz
é lamber seu rosto e abanar o rabo. Aquilo era
um sinal.
– Porto, pare com isso! Porto! – ordeno enquanto me aproximo
– Acho que ele gostou de mim – responde o
cara passando a mão sobre a cabeça com os cabelos curtos. E que cara. Nada de corpo sarado
não, ele tinha sim alguns quilinhos a mais que
davam um toque especial. Até combinou com
a barba preta de sobra, grande e estilosa como
de um hipser. Alargador preto na orelha direita,
pele ocre e traços étnicos como os de um árabe.
– Desculpe, moço. Meu cachorro é meio
bipolar, às vezes. Ele até vai na psicóloga, acredita? – minto tentando disfarçar.
– Mas ele parece ser muito dócil, não é
garotão?
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– AU! – Late Porto como se estivesse entendendo a conversa.
Saímos andar juntos, os três. Conheci Alessandro e um pouco dos dois irmãos que moram
com ele. Me contou do escritório de Direito que
deseja montar e de seu trabalho com a arte de
rua. Não negou quando, por acaso, entrei no assunto ‘namoradas’. Solteiro, desde sempre, não
gosta de se amarrar. Eu também não. Trocamos
telefone e alguns segundos de olhares que não
deixaram dúvidas: o desejo era recíproco.
˜˜˜
O dia que sempre voava, desta vez montou
em uma lesma. Parecia que a noite não chegava nunca. Mas chegou. Na porta da boate o
encontro. Fomos até um bar. Vodka, drinks,
tequila. Ele, eu, boa conversa.
Bebemos demais, ele pediu um táxi. Deixamos o carro dele e a minha bicicleta no estacionamento do bar. A caminho, ele me beija. E
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não apenas, põe a mão grande contornada pelos longos pelos castanhos grossos e lisos dentro do meu sutiã. Sente o piercing transversal
no meu peito, entro em êxtase antes do êxtase chegar. Enquanto ele lambe meu pescoço e
massageia minha virilha eu estremeço de medo
de sentir um orgasmo ali mesmo, no carro do
taxista, enquanto cheiro seu perfume amadeirado e ácido. Cheiro de macho como nunca havia sentido. Pelo canto do olho flerto o taxista
nos observando e forço Alessandro a parar.
O resto do caminho nos comportamos.
Pago a corrida com uma nota de vinte e não
tenho tepo para pedir o troco. Subimos aos
amassos pelo elevador, aperto o 13 quase sem
tempo antes, que ele me joga na parede, abre
minhas pernas e encaixa o corpo excitado no
meu. O que deixou a situação engraçada foi
Porto conosco, que o tempo todo olhou para o
chão, fingiu nada ver.
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Abro a porta do apartamento e mal consigo fechá-la. Estamos parecendo dois adolescentes selvagens a espera da primeira transa.
Caminhamos para o quarto enquanto ele tira
a camiseta e também joga a minha no chão.
Seu corpo já suado, não de escorrer mas de
deixar o peito branco marcado pela tatuagem
em inglês com um brilho saboroso. Pedaço de
carne. Ele me joga na cama, sobe sobre meu
corpo e me deixou indefesa. Enquanto tentava escapar das suas garras ele esfregava a calça volumosa sobre minha leaggue. Sentia seu
mastro explodindo enquanto ele se esfregava
em mim.
Normalmente, nos sexos da vida, eu é
quem sou dominadora, eu é quem faço tudo,
mando e desmando. Não dessa vez. Fui apenas
escrava do prazer dele. E amei. Com a meia me
amarrou na cama, tirou meu sutiã e fez a festa com meus peitões. Os pierciengs em cada
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mamilo acentuava ainda mais meu tesão, era
impossível não gemer. Gritar de prazer.
OH!
Os lábios rosados e carnudos, decorados
pela barba espessa desciam até meu umbigo e
dançavam sobre minha pele.
Me deixa só de calcinha, dá um pause na
brincadeira e sai do quarto. Um pouco preocupada eu fiquei, confesso, mas passou na hora
em que ele voltou trazendo gelo e pasta de
dente. Delicado, pôs o gelo na boca e deslizou
pelo meu corpo, em curvas e esses como os
de um longo e tortuoso rio. O calor do nosso
suor. O frio do gelo molhado. Ápices de sensações canalizadas para o meu sofrer. Todo o
meu sofrer.
Com os dentes rangentes, arranca minha
calcinha e beija delicadamente meu púbis que
eu havia aparado apenas para essa ocasião. Devagar, abriu a pasta de dente e expurgou um
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tanto no dedo indicador. Abro a boca para dizer que “não”, mas já é tarde. Sinto seu dedo
grosso penetrando entre as nuances da minha
vagina já molhada de prazer. Não congelei
apenas por fora, mas por dentro também. E
depois o dedo cedeu espaço à língua. Sexo sem
pudor. E ela dançava dentro de mim, escorregava no meu clitóris e eu me sentia patinando
sobre o gelo. Para ele não bastava. Queria mais.
Enquanto a língua fazia a faxina dela o dedo
volta à cena, dessa vez, acaricia meu ânus.
Quero expressar minha minha inocência mas
não restava fôlego. Nunca havia sentido nada
assim. Meus gritos já são incontroláveis, Porto
está lá fora, talvez comendo ração e dormindo.
E eu gemendo. Quando sinto seu dedo entrando, gelado pela pasta de dente, a língua na minha vagina e a outra mão apertando forte meu
peito, perco o limite do limite do prazer.
Gozo como nunca antes. O jato transpa-
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rente sai da minha parte e umidece o rosto
dele. Molha a boca com meu leite translúcido.
Vejo o sorriso nos seus olhos e sei o que ele
está pensando: ‘consegui’.
Se engana. Pela outra cara que fez, interpretei que seu próximo passo era parar. Fechar
o zíper da calça, lavar o rosto e ir embora para
sempre. Porém eu não deixei. Eu queria mais.
E dessa vez fui eu quem fez as regras do jogo.
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Nós fizemos um acordo, eu e você. Lembra?
Mesmo que você tenha gostado ou amado este
livro, ele não poderá ser seu. Nada além das

y
tuas histórias e aventuras irão contigo quando
partir. Por isso, dê este livro de presente para

alguém. Não diga que foi você. Não comente a

qualquer pessoa. Apenas compartilhe o amor
para um dia encontrar a paz. Não exite, faça.

Os sentimentos inexpressivos são mais fortes
que os próprios homens.
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Gostou do resultado? Me dê sua opinião!
Ela é importante para que eu possa melhorar cada vez mais.

p
Entre em contato comigo através do e-mail:
ambrasil7@gmail.com
Ou, se preferir, podemos conversar pelo perfil:
facebook.com/ambrasil7
Ou pela minha página oficial:
facebook.com/aledejor
Quer ler mais crônicas e contos?
Visite: arosredondos.com
Muito obrigado por ler e colaborar com o meu trabalho.
Espero você no próximo livro, até lá!
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'
Carta a um eterno amor

"Vá e esqueça que um dia passei pela sua vida,
que fomos amigos e inimigos, amantes e irmãos,
cúmplices e traidores do mesmo amor."

Confessa

"Confessa que cada hora comigo é única, como são
as minhas contigo, que cada toque meu em teu corpo
é um passo na dança do nosso amor, confesse que
sou o dono da sua felicidade."

O Cappuccino

"O silêncio falava muito mais por nós do que toda
a noite em que tagarelamos. Parece que ele é uma
chave que abre a porta do nosso coração para os
sentimentos, fraternais ou amorosos."
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