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A meus pais, João e Rosilda,
por me plantarem em terra fértil.

7

MIoLo_Graos_fig.indd 7

11/6/2009 19:20:17

Patricia Tenório

8

MIoLo_Graos_fig.indd 8

11/6/2009 19:20:17

Grãos

O Reino de Deus é parecido com
um grão de mostarda que um homem
toma e lança na sua horta; ele cresce,
faz-se árvore e as aves do céu
vêm pousar em seus ramos.
Lucas 13 18-19
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Grãos nasceu do desejo de selecionar textos escritos no período de janeiro de 2006 a janeiro de
2007, fase de intenso aprendizado na minha escrita.
Numa sociedade de consumo onde rótulos e preconceitos são estabelecidos, Grãos se propõe a ser
escolhido, plantado no tecido imaginário de cada
leitor. Que nele a casca aprisionadora da essência
pura do texto se quebre, libertando o que foi despertado no momento mágico: quando quem escreve e
quem lê se tornam um.
A Autora
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Intervalo

A

travessei a avenida ao encontro da praia.
O sol ainda nascia, uma leve brisa tocou
o pescoço descoberto dos meus cabelos
pretos, lisos; arrepiei. Juntei a barra do vestido rodado, descalçando as sandálias me sentei num tronco
caído de coqueiro.
Na carteira de cigarro importado havia apenas
um, minha última chance. Acendi com cuidado, sorvi cada molécula; procurei o sabor da canela travando nos dentes brancos.
Passei um longo tempo olhando a pintura se
desenhar a minha frente, os pensamentos me levavam distante, mas estavam ali do meu lado, presentes como um amigo fiel. Pensava no que pensar,
trazia as recordações para tão perto que se tornavam
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insuportáveis; a briga com Marcelo, o pedido de
demissão.
Repórter do Diário da Manhã. Uma profissão
meio diferente para a minha época. Enquanto as outras moças casadas, com uma fileira de filhos entrando e saindo das saias, subindo ao colo, salpicando
beijos e ouvindo canções de ninar, perguntava para
quê tudo isso, essa vontade de ser independente, a
diferença se estampando na primeira página.
Uma mulher no jornalismo.
Não sei se fiquei triste ou alegre, não sei. O que
pareceu ironia também me agradava, soando estranho até mesmo aos meus pais. Se acostumaram à
minha irreverência e isto me provocava.
Alisei os grãos da areia à minha frente, fumava
devagarzinho, o cigarro na metade. E cada segundo
gasto me parecia roubado, voava com a fumaça e
nunca mais o alcançaria.
Uma criança desceu com a babá de um prédio
do outro lado da rua, acompanhei cada passinho hesitante, cada murmúrio pedindo braço e a moça não
cedia. E se eu estivesse no lugar dela? Tentei por um
instante pensar e o pensamento continuava fugidio.
Foi quando o vi.
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Achei engraçado o jeito de andar, alto, o cabelo assanhado, barba comprida. Era magro também.
Não uma magreza seca, esturricada, uma magreza
fina, elegante. O casaco bege puído deixava mostrar
uma camisa amarela desbotada de malha, a calça de
brim azul.
Procurei na bolsa minha caderneta, não a encontrava. Por que bolsa de mulher tem que ser tão
apertada, tão cheia de coisas? Ele se sentou na calçada, no banco de cimento, cruzando as pernas longas, colocou uma caneca ao lado.
As pessoas se aproximavam. Um senhor jogou
a moeda na caneca. Ela rodava e rodava até bater
no fundo, ouvia o ruído e o brilho me ofuscava os
olhos; sentei alguns metros, fiquei distraída. Ouvi o
nome pela primeira vez.
– Há quanto tempo, Seu Mateus.
Mateus. A palavra ficava rodando e rodando
em minha cabeça. Será bíblico, Mateus? Será católico, eu que sou judia? De sabás e mandamentos, os
sábados pertenciam aos rituais. Mas não devo me
perder, volto à palavra, agarro-a, prendo na mão.
Os dedos dele são longos, longos e grossos.
Será músico? Pianista quem sabe. Desses que tocam
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no Banana Café, entre blues e jazz, a nova música,
talvez bossa, talvez. Quais serão os gostos, gosta de
fumar também?
Ah, como desejo um cigarro agora... Deixei
o meu pela metade, ainda no tronco do coqueiro, imagino se consumindo, o vento apagando,
levando embora um prazer emprestado. Mateus
começa a falar.
Nem quero ouvi-lo, e ouço a voz rouca, pausada, um leve sotaque mineiro, a minha mania de realidade impondo notas na caderneta. Se me cansei de
realidade? Se para isso me sentei aqui, nesta praia,
de frente para este mar, ouvindo o som dos pombos
que me avizinham pousando nos ombros do casaco
de Mateus.
Porque não quero sabê-lo e desejo-lhe o toque.
Me aproximar mais e mais e descobrir segredos.
Quem foi, o que é? Mas precisava de classificação? Para ver em que parte do jornal o enquadraria?
O livro de Rilke nas mãos.
O que faria um velho, gasto, usado livro de
Rilke nas mãos do homem? De onde tirou tamanha
poesia? A caixa de madeira, devera ser. Descansava
sob os pés sandálias de couro cobertas de poeira.
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Mateus discutia o tratado do amor com o senhor
amigo.
Que sabia mais de amor, ele vivera? O que ensinar para mim que não mais acreditava? Uma Cecília sem fé, eu me dizia. Seria agnóstico? Eu não
me deixava perguntar, e queria perguntar, fazer entrevistas. Ele não me percebia. Com roupa de festa,
saia rodada e ele não me percebia.
Será que me queria percebida? Invejava a transparência? Eu que até prêmios ganhei e de repente
nada fazia sentido, nada se coloria à minha frente e
não me espantava mais. Perdia pouco a pouco a inocência de uma criança que abre o presente, desfaz a
fita dourada em laço, desenrola do papel-seda, caixa
de papelão grosso, a minha primeira boneca.
Brinquei com Sofia até quase namorar. Meu
primeiro presente, com um mês de namoro, foi uma
boneca. Parece que ele me adivinhava, sabia que não
poderia competir, era muito mais velho que eu. E
numa sabedoria grega perguntava para o meu oráculo, um novelo que se desfiava lentamente. E já estava
lá: a minha boneca, o namorado, a primeira noite, separação; vai-e-vem de amores, sair de casa; o jornalismo, páginas policiais. O encontro com Mateus.
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Tudo projetado como se fosse um filme na
tela da minha vida, o novelo se desfazendo e fora
antes escolhido, estava dentro de mim. Um destino
plantado feito semente. Criando raízes, alastrando e
me puxava para mais perto numa louca atração pelo
personagem, queria ganhar forma, pular da caderneta, irromper em vida própria. Me dominar.
E antes que acontecesse, antes que em mim
mandasse, puxei-lhe as rédeas, o afastei. Fechando
o bloco de anotações. Guardando na bolsa. Ele tirou
do casaco um maço de cigarro, a mesma marca do
meu. Sentei e fiquei esperando. Me olhou. Talvez
um segundo, uma fração e já não me olhava. Implorei perdão. Bateu o maço de leve no joelho, retirou
um cigarro. Me ofereceu.
Tremi. Meus dedos finos quase o encontravam,
tocava a mão que me oferecia, se deixava seduzir.
Ele continuando, talvez soubesse da minha desistência, de que estava pronta para entrar nas águas e
me afogar, deixar o sal embeber meu corpo até ficar
inchada, os lábios ressecariam se cobrindo com algas, os caranguejos carregando meus restos mortais
para bem longe, além da curva da praia, outros mares, minha consolação.
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Um pouco de mim sendo repartido com outros, eu me daria enfim, não seria mais minha, inteira e unicamente minha, a outros pertencendo
até virar pó.
O vento faria a parte dele, me traria de volta a
Mateus, lhe sujaria de novo os pés, se entranharia
nas roupas. Moraria na caixa de madeira.
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O Banho

L

ara rodou a chave lentamente na ferrugem
da porta. O ranger quebrava o silêncio do
apartamento alugado, chão de madeira velha, quarto cozinha banheiro sala se misturando nas
cores do fim de tarde. Encostou o cavalete na pia,
guardava a aquarela no armário empoeirado.
Esquentou um guisado de outro dia, os vapores acordando fome, poros se atiçavam. Gotas
pequenas, salgadas. Ainda havia um pouco de
cabernet. Completou o último gole, juntando as
garrafas verdes, azuis, amarelas no canto da lixeira. O perfume inebriando, trazia a noite, a noite
que o via, ouvia o cantar do violino, fino, denso.
Tocava as cordas brincando, o menino. O menino
homem. O menino vivo.
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Deixou o vestido amarelo, longo, o avental
cair em tubo, rápido, convincente. Trazia mostra do
desenho, o quadro original não lhe saindo do espírito. Embebendo pincel na creolina, retirava a pasta
grossa e concisa de cada pincelada, cada canto escondido, que descobrira, fizera luz, criatura nascente
das mãos delicadas.
Estava úmida a pintura. Poderia mudar os
contornos, fazer outras formas, desrespeitar o artista. No realismo cruel, sanguinolento, tirando-lhe a
chance da novidade, haveria inspiração? E buscava, buscava o minuto, os dedos correndo o pescoço, espuma lavando um dorso, a nuca, um ventre.
A odalisca descendo véu, outra virgem lavando-lhe
as costas, os óleos escorreram até o sexo, quente o
sexo, flamejava em pedidos dúbios, trazendo a origem do mundo para mais perto, microscopicamente
mais perto, nos óvulos e espermas perdidos, nas carnes trêmulas de anseios negados.
As moças do harém levam os sagrados mantos, a cerimônia de núpcias inicia. O linho branco
a enxugar-lhe pele, cabelos arrumados em colar de
tranças, douradas tranças de fim de tarde. Morde
uma cereja, a noiva morde. Deixa o mel entrar-lhe
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âmago, destempera a silhueta pura, preparada ao senhor das armas.
A espada cortando o tecido desvanece sobre os
lençóis de cetim róseo, roçando cadente a cada investida. Um líquido trilha as pernas de Lara enquanto encosta a cabeça na banheira de louça branca.
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Três Quartos

Q
nhar.

ue horas é a aula amanhã?
Não é da sua conta.
– Às sete.
Aula de sábado às sete?
– Quer que eu lhe leve?
Não venha estragar o meu programa.
– Não, senhor. Um amigo ficou de me apa-

Ou será que está namorando?
A mesa longa, o brilho do lustra-móveis, jogos
americanos coloridos forrados em retângulos exatos. Barulho dos talheres de Laio, acomodou nos
pratos brancos.
– Vem almoçar? Sua mãe vai fazer um pernil
assado, do jeito que você gosta.
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O cliente vai pagar o almoço.
– Estou de dieta.
Pediu licença, levantando-se observou se alguém lhe enxergava. Entrou no quarto do pai. Procurou na gaveta do criado-mudo, lá estavam. Escondidas entre folhas soltas de páginas impressas
de internet.
Pega o isqueiro, aquece a embalagem de plástico, aos poucos se abre revelando o círculo de látex
lubrificado. Retira da caixa de costura da mãe uma
agulha. Fura, fura e fura o objeto precioso. Coloca
de volta no quadrado de plástico, fecha com a cola
bastão. Sabor framboesa, lê no verso.
Guardando no bolso do casaco, abriu a porta
e verificou se ainda estava só. Pegou a mochila na
mesa do hall de entrada. Despediu-se.
Esperando na porta do hotel cumprimentou o
cliente, dessa vez um senhor de barba, óculos escuros, pareciam com os do pai.
Subiram sem trocar palavras ao quarto reservado, retiraram as roupas. Ofereceu a embalagem
escura ao homem barbudo que aceitou, abriu, retirou o conteúdo, pediu-lhe ajuda para vestir da maneira adequada.
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Não sente dor. Nem mesmo o roçar da barba
nas costas duras, arranhando o pescoço, deixando
cicatrizes que precisaria disfarçar no banho tomado
ao se despedirem, o dinheiro posto do lado esquerdo da cama, os lençóis primorosamente arrumados
como sempre fez na infância: o pai ensinara-lhe
tudo.
No laboratório, esperava com paciência, folheando de trás para frente uma revista. Um casal
entrou com uma criança no colo; se aproximava da
mesa dos legos e quebra-cabeças, o pequeno ser não
possuía cabelos. Nem mesmo um, os olhares se trocavam, pedindo para participar do mundo do outro,
entrar na alma e entender mistérios.
A enfermeira chama. Levanta-se, dá adeus à
companhia, anda devagar até o box de recolhimento
de sangue. A seringa sendo preenchida em três quartos, um sorriso se formando, esparadrapo estabelecendo limites no braço.
No telefonema avisaram o resultado ao pai.
Laio levantou-se, a pergunta queimando a língua.
– Você está com Aids?
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Consulado

C

heguei antes das oito. Havia muitas pessoas, sentadas, aguardavam pacientes. A mim
não parecia passar, o tempo, as vezes, aqueles acima de sessenta calados.
Olhava os rostos e todos submissos. O colorido de um tempo antigo, buscando em memórias, nas
folhas do livro de Fernando Pessoa.
Mergulhava, sem admiração ou me restringindo. Um passatempo dos privilegiados, pensando
eu, a camisa branca, tão suada e ainda não passara
das nove.
Deixando-me levar, navegando e navegando,
adorava tantos Es entre as frases. Ele era tão parecido, eu, me igualando ao poeta. Ousadia. Mas nas
palavras igual sentimento vivíamos.
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Os dois, juntos e os mesmos. Senti a dormência, dormência de escritor. Eu, um simples aprendiz.
E deveria sentir? A dor. Surpresa? Êxtase.
O guarda, sério o guarda, chamando para
a outra sala. Eu nas minhas manias de sorrisos,
sempre pedindo aprovação. Os olhos meigos, fazendo meu teatro. O teatro abrindo as cortinas
dos olhos.
– Gosta de Fernando Pessoa?
O susto meu a estampar no rosto. Não deveria partir de mim? A pergunta, fazia parte da minha
fala. A velha e conhecida peça que pregava a todos
que me imaginavam a moça educada.
– Gosto. E muito.
Ele, parecendo que não deveria falar, olhavame com o canto dos olhos, enquanto lia o título da
Poesia Completa de Alberto Caeiro. Eu queria mostrar-lhe o poema O Guardador de Rebanhos.
– É o meu predileto.
Imaginei: o que um guarda tem a ver com poesia? Se bem que de Fernando Pessoa... Mas ele
voltava os olhos tímidos, será? Não poderia?
Indicou outra cadeira. Não demoraria muito,
afirmou. Será em breve atendida. Não o vi fazendo
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cortesias às outras damas presentes. Nem mesmo às
senhoras, mas houvera preferências?
– Estudei muito Fernando Pessoa.
Tentava se desculpar? Ou puxaria mais conversa? As tentativas me agradavam. Ao menos um
conhecedor de histórias. O silêncio se quebrando, a
teia se formava.
– Estudo Letras.
Mais eu me interessava. Um estudante de letras. Conseguiria angariar votos? Trazê-lo para
o lado do eterno e profundo? Pedia ajuda ao meu
poeta. Comecei.
– Há pouco entrei nessa estrada.
– É longa.
– Infinitos são os caminhos.
– Suaves são os caminhos.
– Mas o sol nos guia.
– E nos traz esperança.
– Um dia sem barreiras.
– Um mundo sem armas.
– Um livro sem palavras.
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A minha vez e eu nem queria. O último olhar,
olhar de quem não se vê, armas, fardas e lágrimas.
Nunca mais nos veríamos? Mas sentia, de alguma e
misteriosa maneira sentia.
Em algum lugar, o mais âmago de meu peito, carregava um pedaço, algumas letras, frases
e sentidos. Um pequeno, precioso, jamais esquecido poeta em forma de guarda do Consulado
Americano.
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O Sétimo Quadro

S

uzanne colocou o velho vestido, manchado
de tinta de outras vezes, outros dias outros
sonhos acordados. Pegou uma xícara de chá
borbulhante, o quadro vazio bem posicionado diante do jardim na casa da Provence.
Procurava na memória qual pintura reproduziria, a obra de arte que a arrancaria do primeiro gole
de chá preto, emoção viva que a empurrasse em direção ao quadro branco.
Os girassóis de Claude Monet brilhavam sob
os raios de sol, o verão no Jardim do Artista em Vétheuil. Procuravam a luz necessária para crescer, o
pequeno menino se perguntava em que direção se
lançar. Não havia medo, ele pensava em quantas
descobertas possíveis, caminhos plenos de luz. Fala
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à Suzanne: Vem! Lança-te neste mar de plenitude.
Não há o que temer, eu te dou minha mão.
Havia lugares sombrios e de claridade. Os vasos de flores preparando uma aventura encantada.
O céu azul, as nuvens avisando: será um belo dia.
Lembra do caráter efêmero daquele momento e depois não haveria nada além do que um doloroso vazio, a tela branca diante dela mesma.
Lembrou-se de um amor perdido, um amor
inacessível. A pintura de Caspar David Friedrich
negava a certeza: o verdadeiro amor existe. Sobre
o Veleiro, o casal enxergava uma chegada, uma
saída, os olhares de esperança, acreditando num
amor para sempre, o instante mágico e eterno que
somente as mãos dadas permitem suportar. Eles
não sabem do futuro, têm um ao outro, nada mais,
nada menos. E sem saber qual seria o próximo
passo, navegam tranquilamente juntos no mar da
existência.
Uma questão de doação. Viveu sem provar o
salto no abismo. Sem saber qual é a sensação de
nada saber. Os homens vinham e iam e ela os deixava escorrer entre as mãos, água viva e apaziguante
caindo no solo seco, árido, infértil.
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A pintora que não pintava. Procurou o rosário.
As palavras não chegando, onde estava a fé daquela
quase carmelita? De onde vinha a coragem de São
Francisco de Assis, abandonar toda segurança, os limites do corpo por se doar aos menos favorecidos?
A começar pela Doação do Manto, o próprio manto
doado e se sentindo mais leve, livre, mais humano.
Ela sentia o egoísmo lhe prender ao mundo material, o mundo que se mostrava mais e mais obscuro,
sombrio, sem um fim por que lutar.
A cabeça à direita, A Mulher de Vermelho, ou
Boudeuse, de Paul Gauguin, pensando em alguém,
numa perda de sentido ou de coragem. Partilhava a
mesma dor, o lenço mostrava as lágrimas escondidas na brancura; no anel da mão direita, um compromisso adiado. O olhar perdido a transpassava
encontrando lugar atrás do corpo, no passado, na
melancolia do início da felicidade. Mas devia lutar,
travar uma batalha com ela mesma, batalha de frio
e vento cortante que dilacerava a pele, na Entrada
dos Tropeiros, de Pieter Bruegel. Permanecer imóvel, se arrependendo de toda uma vida, isso não
valia a pena. Devia caminhar, subir aos estágios
mais altos da alma, transpor cada dia de infelici-
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dade na esperança de um sol que viria uma vez
mais, queimaria de novo a pele branca lhe dando
calor, vivacidade, aceitação. Porque devia aceitar
o momento. Mesmo que as nuvens cobrissem os
sonhos, mesmo que as árvores não lhe dessem frutos maduros, o verde houvesse fugido da paisagem
dos dias, ela devia aceitar.
A noite chegava rápida, negra, densa. A tela
permanecia intocável na espera da primeira pincelada. A pintora vazia, de um vazio que nada poderia preencher; olhava o céu de estrelas brilhantes,
A Noite Estrelada de Vincent Van Gogh. A solidão
era o início da loucura? Uma loucura que começava
a tomar o corpo magro, pálido, contraído no canto
da velha cadeira diante do cavalete de pintura. As
estrelas brilhavam, fogos de artifício em ondas ao
redor da casa, o único ser humano que poderia compreender o que se passava era ela mesma. E com
uma dor louca, a cabeça em chamas, tomou o pincel
com raiva e determinação: devia agir, cessar de arrependimentos, de se apegar ao passado, tomar as
rédeas do destino.
Não sabia o que pintava, que figura aparecia
sobre a tela se transformando em azul, lembrança
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de um lugar tranquilo, onde queria permanecer sempre, e a brisa lhe fazendo um carinho no rosto, carinho de paz e bem-aventurança, um tempo de reconciliação, construindo outra imagem. Ela usaria um
vestido azul-claro, flor presa na cintura, um chapéu
cobrindo o sorriso nascente, em torno de um jardim
ao vento, jardim efêmero e com esperança, jardim
que aceitava os pés na terra e ao mesmo tempo sonhos que a faziam entrar no quadro, trocar de lugar
com a outra Suzanne e esperar por alguém.
Chegaria.
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A Coruja

A

riana tocou os pés firmes e delicados, tocou a beira do abismo. E os olhos não se
baixavam, apenas observando pássaros que
debandavam ao sul.
Imaginou-se um dos pássaros. Que pássaro seria caso houvesse escolha? Escolha de ser livre?
Por que não se achava livre? As mãos respondiam, ouviam o apelo, só mais um passo, vamos, em
frente e tudo terminado. Angústia, procura.
Não devo desesperar. Que sentido tem a vida
sem presença? A espera sempre alcança. Onde li
tamanha estupidez? Não, a espera não alcança.
Já esperei demais. Uma hora, uma tarde, ou uma
vida? E o que é uma vida nas quatro paredes
que sou?
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Porque anseio ar, anseio o voo das corujas. Ser
uma pequena e profunda coruja. O que guarda naqueles olhos? Será saber destino? Para que se vem,
para que se vai? Para que me vou?
Ariana balança no pêndulo, na linha imaginária do ser e existir. Porque não basta apenas existir.
Viver intensamente. Ou não viver.
Arriscando tudo, sorvendo aromas, doces,
amargos, aromas de uma vida bem vivida, morrer
de amor profundo.
Amor que não permite calmaria, as águas do
mar a bater no penhasco, chamando, clamavam, pediam urgência. Que se entregue e parta ao eterno
abraço, sentir brisa lambendo rosto, rochas aguardando temido encontro, sangue esvaindo veias.
E o olhar da coruja dizendo que era tarde
demais.
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Dama de Copas

E

le escondendo as cartas. Mas ela não jogava. O silêncio inquietando alma, pedindo
resposta, uma resposta que nunca vinha, tal
procurava pratos no café da manhã.
Chegava mansa, os pés acariciando chão,
o gato enroscava pernas, abria armários, retirou
pratos.
Avental bem amarrado em laço que fez da família, sempre sublimando, deixando passar raiva,
na certeza que o tempo dá àqueles que esperam.
E enfeitava os pratos. Corações vermelhos alegram os pratos brancos, apenas carregavam ovos
fritos, pão, xícaras de café com leite. Mas existia
algo no sabor, cheiro que fazia as crianças agradecerem com o olhar; pediam mais.
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Ela no faz de conta, o esconde-esconde. E
não poderia brincar de esconde-esconde? Com ele?
Que não mais criança era? Adulto infantilizado, que
a puxava no canto da sala quando as crianças nem
mais acordadas estavam, e lhe sorvendo espírito em
um beijo, adivinhava essência, carregando consigo
força que a movia.
Mas o coração não se engana no perigo da calma. Tolo, pensa o coração, procura imagem, espelho do bem-querer. Ela não encontra. Procura, mas
não encontra. Pois ele escondeu todas as cartas, de
amor e ódio. Paz e angústia. Porque o coração era
só angústias.
Ela continuou colorindo pratos, na copa a
dama, a dama de copas decorava pratos, no bem
servir a missão predestinada.
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A Terra

E

para nada serviam as escovas naquela casa.
Apenas enfeitavam banheiros. Azulavam,
amarelando, vermelhas.
Não penteavam os cabelos. Às vezes não
eram para ser penteados, pois eles haviam de ser
coerentes e pensantes, com pensamentos arredios
e dominadores.
As cabeças obedeciam ou rolavam. E ninguém
queria perder a cabeça, todos retos e retas. Precisando que as cabeças ali permanecessem. No lugar.
Estáticas.
Porque assim havia de ser. Vai, cresce, multiplica, morra. Para virar semente. E todos se
achando semente. Míseras sementes. Hipócritas sementes.
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Julgavam-se melhor que a terra. Parecendo
melhor que a terra. Tão bondosa a terra. Quiseram
parecer superiores, mandões, sempre mandões. Diziam, faz, está feito. Dá, está dado. Pegue, entregou
o fruto. Como se a terra apenas obedecesse, nada
mais havia a fazer.
Na secura carregava as lágrimas do menino
mais novo, o mais coerente. Pedia cores nos assobios. Nas escovas, nas bandeiras em época de
São João, nas velas acesas do santuário. Pois ele
sabia rezar.
Quando rezava tudo era novo. O encontro se
fazia. Somente ele conseguia falar. Ele ouvia, ele
pedia, Ele atendia, ele de novo. Ele o amava, ele
deixava amar, ele cumpria missão, Ele o enviou.
O menino não reclamou e seguiu. Andando
nos quartos, perambulando banheiros, penteando
cabelos, enxugando a Terra. Deixando seus passos
onde já não se pode enxergar.
Apenas os corações bondosos.
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A Adulta

P

orque não era mais criança. Mas desejava
ser. E desejando continuava. Desobedecia, teimosa no arrumar dos talheres.
A mesa posta, e os talheres malpostos. De propósito, para que notassem. É certo, porque devo ser
certa. Correta. Perfeita.
Ela joga o cabelo e jogando o cabelo para trás
perde culpa. Novamente os talheres malpostos.
Porque ainda não era adulta, pedia licença para
crescer, o mundo não permitindo. Havia de se tornar o que já está feito. Pronto. Pleno. Na felicidade
não se cria. Na dor, sim. Toca essência, revela mistérios.
Infinito eu. Frente à Criação. Observa nos talheres o reflexo do rosto. Nem tão belo, um rosto. E

41

MIoLo_Graos_fig.indd 41

11/6/2009 19:20:18

Patricia Tenório

se pergunta: quem sou, o que serei. Servir? Perdão.
Amar? Receber. Porque não estava preparada para
doação.
Precisava preencher vazio. Vasculhar alma.
Encontrar saída. Respostas que nunca vêm. Perguntas jogadas no ar.
E na educação se formava. Porque desejava
aprender. Não esgotara o inesgotável. Porque não
houve limite. E o limite estava posto. Tal posta a
mesa, com os talheres malpostos.
Então a porta se abriu. E as crianças correram
felizes ao encontro da mãe.
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A Onda Cinza

D

eixo passar meu olhar através da janela do quarto. Vejo o mar de um azul tão
azul quanto o céu que o cobre. A linha
do horizonte é quase imperceptível, faço esforço
para distinguir um navio cargueiro, corta o imenso oceano em direção ao que ignoro. Leva alguma coisa para alguém do outro lado do Oceano
Atlântico.
Retornei faz duas semanas ao Brasil, meu
país natal, o lugar onde construí toda minha vida.
Permaneci na França, Paris, durante quatro meses, quase cinco, mas parece um outro tempo. Penso que era outro tempo quando ainda estava lá, do
outro lado do Oceano Atlântico, do outro lado
do meu país.
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Porque não me sinto nem aqui nem lá; me sinto a caminho, não posei meus pés em lugar algum.
Estou em viagem.
As ondas tombam na praia, uma após a outra,
elas tombam. Vejo a brancura que brilha sob o sol
do verão brasileiro, o verão do nordeste do Brasil.
Jamais vi, em qualquer outro lugar do mundo, esta
brancura. Fui ao Caribe e ela não estava lá. E mesmo em Paris, A Cidade Luz, não existe a mesma
claridade.
O coração está dividido, entre a solidão no
meio de meus amigos, filhos que me tocam e não
me sinto totalmente plena; um toque de anjo que
vem, se levanta ao mais alto de sua força e cai novamente com todo poder sobre a areia da praia.
A onda morre, se recolhe no mar infinito, busca uma força absoluta para continuar uma existência
acabada. Uma ressurreição.
E eu, eu que não sei onde habito agora, no país
da névoa, no país do sol que corta com a luminosidade, eu que desejo o momento de ser acolhida pelo
absoluto e permanecer eterna, suspensa, efêmera.
Uma simples onda cinza.
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Infância Perdida

T

enho de fazer sozinha ou não me chamo
Ana. A entrada da casa, tijolos amarelados,
uma maçaneta metálica, suave rangido, o tempo comendo ferrugens, mato teimando crescer.
Na frente o coqueiro baixo, não dá mais frutos, porta que me convida, alguns degraus e de repente meus braços e pernas mudam de tamanho,
apequeno, vejo a sala enorme, antes parecia.
Os móveis não são os mesmos, modernos demais, madeiras me acolhiam, aguentavam traquinagens, dia que cortei o lábio na mesinha de centro,
mamãe gritava, chamou papai no telefone preto.
Ficava em cima de um pequeno tapete quadrado, o telefone, numa mesa alta e redonda, os pés
de ferro. Precisava me esticar e então alcançá-lo.
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Ali também ficavam as chaves da despensa, casa e
carro, perdidos no meu esconde-esconde de horas
erradas.
Os rodapés brancos, na cozinha sentia o cheiro, doce de leite embolado que Maria Lúcia não
parava de mexer, o ponto certo e nunca aprendi.
Bastava sentir nos lábios, junto com queijo branco,
o tempo parava.
No quarto parecia ver o armário onde sempre
me escondia, brincadeiras com os primos, uma casa
sem irmãos. Quando brinquei de médico e nem podendo, não entendia intenções.
Então vi. Inerte e vivo, as trepadeiras não permitindo os espaços vazios na parede de cimento.
Pedras roliças e leves descansavam no chão, podíamos brincar no pequeno laguinho que se formava
debaixo da ponte de madeira.
O gabinete de alcatifa, bege, podia sentir o
cheiro de quase mofo, as revistas proibidas de papai. Mamãe fazendo que não as notava, entortando
o rosto com meu interesse.
Rosto vermelho e estático, a barriga grande
anunciando companhia, um perfume forte atravessava o jardim de inverno, forte e doce. Visão à meia-
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-noite, visão que rondava meus sonhos, embaçada e
presente.
A mão de papai levantada e o estalido da alcatifa recebendo mamãe.
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Reverência

H

oje na escola me perguntaram qual a
história mais rápida que vivi. Bah, eu me
acho um bom contador de histórias. Não
é à toa que os guris do mirante no bairro de Santa Tereza me chamam quando os gringos vão ver a
vista da cidade.
É Gabriel pra cá, Gabriel pra lá, não dão
sossego. Mas essa pergunta da professora me
fez encafuscar as idéias para achar alguma que
preste.
Olha que minhas idéias não atrapalham. Minha mãe me chama de um Pretinho inteligente, eu
encho o peito e levanto a cabeça: sei o que sou. Lá
vem a pergunta... Vai, volta nos meus pensamentos
e não me deixa em paz.
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Que bom seria se eu não soubesse contar histórias! Iriam parar de me chamar assim, toda vez
que estou fazendo nada, só olhando pro céu com a
cabeça vazia.
O passarinho voou bem perto, logo quando estava na Praça da Matriz com o estilingue de lado;
preparei a pedra, a pontaria certa – o poeta me puxou a camisa, balançou a cabeça e disse pra eu passar mais tarde n’A rua dos Cataventos.
Eu que não me meto com poesia; deixa pra
lá, só sei contar histórias. E a mais curta? O sino
da Igreja de Nossa Senhora das Dores vai tocar
daqui um pouquinho; correndo, chego a tempo
de ficar embaixo, de costas, o dilindar no pé da
barriga.
Feito quando ficava boiando e boiando no rio
Guaíba, a Rua da Praia ainda nem existia, a gente
pulava e o sol esquentava o rosto, os pés e as mãos,
a água entrando pelos ouvidos e se guardando
no coração.
Bum-bum-bum, o sino e o coração se conversam, esta igreja é muito velha e nunca acabou de
construir. Dizem, foi por causa de uma maldição:
um escravo que foi preso por engano lançou.
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Não acredito em fantasmas, não senhor.
Eu até faço em noite de lua cheia uns assustados para as minhas primas. É assim: pego uma
abóbora, faço dente, faço olho, coloco uma vela
dentro e visto um corpo de lençol. As gurias correm pra valer.
Os cavalos soltos na pradaria da Jacobina
não me metem medo. Saio do rio, nu mesmo,
não me importo, monto neles e seguro a crina, e
galopo, galopo, o frio vai escorrendo devagarzinho
pelas costas.
Dá tempo de ainda pegar a comunhão. Fiz catequese, sim senhor. Me preparei bem, não perdia
uma aula. E quando a hóstia branca bateu na minha língua pela primeira vez pensei que ia chegar
nas nuvens.
Mas eu acho que cheguei. Só um instante e
cheguei. Quando a menina, aquela de tranças vermelhas, o senhor sabe, da escola dominical... A menina de tranças vermelhas colou um beijo na minha
bochecha quente.
Foi quando senti que meus sapatos floridos se
levantavam na direção do céu.
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Café Insular

I

zabel deixou-se tocar mais uma vez pela
última página do livro, fria, intransponível.
A mesa do Café Insular não lhe permitia exageros, virava e revirava a mesma cena, os heróis
lhe eram estranhos.
Preferindo os bandidos mascarados, na
porta vai-e-vem do bar entravam dois rapazes.
Olhando ao redor e se entrecruzando olhares,
verdes e oblíquos licores sendo preparados pelo
barman.
Retiravam moedas antigas do bolso, as coroas espanholas valeriam o suficiente e não deixariam suspeitas. Sentaram-se na mesa vizinha
da donzela, o corpete rubro ajustando-lhe seios
vibrantes.
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A respiração cortada, o amargo do licor embebendo lábios finos do rapaz de chapéu escuro. Barba malfeita e procurava informação com a mocinha
que lhes servia. O rosto corado indicando malícias,
alguns trocados enfiados no avental.
A moça do corpete vermelho pressentindo perigo, puxava o livro mais e mais perto, evitando o
confronto com a última página.
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A Prova

E

u queria dizer que em cada amor existe ódio
e em cada ódio, um pouco de amor.
Vou logo lhe avisando: essa história não é
das melhores. Se tiver coração mole ou preconceitos, procure outro passatempo, veio ao lugar errado.
Mas se for dos meus, daqueles que persistem sem
nunca perder a esperança...
Então vamos lá, você que insiste. Meu nome é
Charles, os mais amigos – se bem que não os possuo
em quantidade – me chamam de Charlie. E eu posso
lhe considerar um amigo: não chegou até aqui?
Para variar, se trata de uma mulher. Não se
ofenda, cara amiga; verá que não sou de todo
mau. E os homens que estão quase me deixando de lado, façam um esforço, valerá a pena.
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Ela se chama Lívia. E não é uma mulher qualquer. Tivemos um relacionamento tempestuoso,
daqueles que não têm hora, lugar ou problema para
se encontrar, e sempre era muito bom. Não me leve
a mal, se veio ler cenas quentes e de volúpia, ligue
a TV, alugue um filme: não é de meu feitio.
Mas onde estava mesmo? Ah, Lívia. Acho que
sempre pensou que eu a amava.
Ligava para mim, lá estava eu, mandava o motorista me apanhar, qualquer situação, trabalhando
ou não – se bem que ultimamente ando meio desocupado. Mas nesse dia foi diferente.
Fumando meu charuto cubano – gosto de umas
regalias – à beira da piscina de um hotel que não vem
ao caso nome e lugar. Bem, estava eu, tranquilo, fumando meu charuto e uma taça do melhor Cabernet
Sauvignon, safra 1996, chileno. Era uma festa de três,
meu caro. E eu comandando.
Quando num repente... Não, foi suave, leve,
tal ela sempre é, saindo de um mergulho, subindo
as escadarias da piscina, a água se despindo de seu
corpo, um metro e oitenta, pernas longas e delineadas por muita musculação, a cintura a que tanto me
enrosquei, e os seios, ah, os seios...
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É melhor parar por aqui: prometi que não iria
contar cenas picantes. E não vou, sou um homem
de palavra. Permita voltar à minha história que é o
melhor que faço.
Lívia pareceu não me ver, enrolou-se no roupão, branco e felpudo, caminhava folgada, os quadris em uma louca dança – boa dançarina que é.
Notei que falou alguma coisa ao garçom. Fiquei
perdido em meus pensamentos quando a vi entrar
no hall largo do hotel.
Se deveria segui-la, fazia tanto tempo. A última
vez que a vi usava um vestido vermelho e decotado nas
costas. O colo liso e estonteante quase saltava para mim
naqueles dois seres imaginários... Calma, Charlie, olha
a empolgação. Os cabelos soltos – os cabelos são de
um tom que não sei descrever, meio ocre, meio mel,
sempre perfumados, um doce e inebriante perfume.
Mas os olhos... Cor daquela piscina que em visão me apareceu, uma visão rápida e derradeira, talvez não devesse receber o bilhete do garçom, talvez
não o lesse e inquietasse a alma com o convite para
subir à cobertura do hotel luxuoso.
E quando apertei a campainha, percebi minha
perdição. Estava repetindo o que me havia prometido
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jamais repetir, e por um instante, um ínfimo instante,
decidi que daria as costas e conseguiria chegar ao
elevador antes que aqueles demorados segundos
passassem e ela, ainda de biquíni, abrisse a porta e
me convidasse para entrar.
Tudo acabou: promessas, dizeres e maldizeres.
As palavras não contam numa hora dessas. O gosto
de seus lábios me fazia retirar o blazer bege de linho
e desabotoava a gola da camisa quando a maldita
campainha tocou. Novamente.
Mas não era eu. Um rapaz – muito mais novo
é verdade – alto, moreno, bem apessoado, tenho de
confessar, entrou com ares de dono do apartamento,
Lívia nos apresentou.
– Este é meu namorado, Joel.
Não preciso dizer mais nada, caro amigo. Seria
um grande e tolo desperdício de palavras. Mas lhe
peço, humildemente: não se vá. Espere mais um minutinho, não vai se arrepender.
A mesa estava bem-posta na varanda, Lívia nos
deixou conversando – agora, imagine sobre o quê
conversaríamos. Mas sou um cavalheiro, nunca, jamais me verá fazendo confusão, não faz parte de meu
vocabulário.
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Conversamos sobre tudo e parecia que não
havíamos dito nada um ao outro, acendi mais um
charuto. A vontade era de lhe dar algumas baforadas, mas mantive a classe em cada um dos longos
minutos que Lívia tomou seu vaporoso banho, a
porta do banheiro um pouco entreaberta.
Foi então que tive a mesma visão, o vestido
vermelho – deveria estar me provocando – sentouse com o leve sorriso desenhado entre os alvos dentes na cadeira vazia entre mim e Joel.
As trivialidades desfilando, tal intermináveis
desfiles que de Lívia assisti. As garrafas de champanhe Veuve Clicquot indo e vindo, caviar Beluga
e fois gras entrecortando nossas risadas. Sim, meu
caro, porque eu estava me divertindo.
Se tem uma coisa que nunca perco é o bom
humor. E naquela hora, não me era esforço algum
usá-lo e da melhor maneira. A refeição foi deliciosa.
Nos licores, entre Frangélicos e Amarulas,
o nosso amigo se despediu. Disse-me que foi um
enorme prazer, mas precisava fazer uma sessão de
fotos na piscina, a equipe de jornalistas o esperava.
Bem que achei o rosto familiar: deve ter sido em
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alguma sessão de filme pornô de segunda categoria.
Mas eu não assisto a filmes pornográficos.
Lívia, adivinhando os pensamentos, retirou as
minhas dúvidas; fazia filmes de ação, o tal Joel.
– É uma boa pessoa, me faz companhia.
Mas eu também fazia companhia e por que me
deixou?
– Charlie, você deve estar se perguntando por
que está aqui.
Ela estava adivinhando mesmo todos os meus
pensamentos.
– Faz muito tempo que desejava falar com
você, e não havia a coragem.
Este nunca foi o seu forte, meu bem.
– O tempo está se acabando.
Não gostei dessa última frase. Mas às vezes o
diálogo nos foge do controle.
– Estou com um tumor cerebral. E não tem jeito, Charlie, tentei de tudo, o melhor que a medicina
pode oferecer.
É nessas horas, meu amigo, que tudo para. O
segundo elastece, os minutos congelam, e a paisagem vira uma grande e insolúvel fotografia.
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Não sabia o que sentir. Se há alguns minutos
queria estrangular aquela mulher, agora desejava
levá-la ao colo, à cama e fazer como sempre o mais
suave dos amores. Entendia tudo, o porquê da minha presença naquela cobertura à la Luís XV com
vista para toda a praia de Copacabana
– O que vou lhe pedir só pode ser feito por
você, meu querido.
Não me chame de meu querido...
– Joel não sabe de nada.
E por que não disse para o seu namoradinho?
– Ele não me ama como você.
Estará sendo cínica? Por que esses olhos de
lágrimas?
– Quero que me prometa algo.
Promessas, promessas.
– Quando estiver no hospital – o que provavelmente acontecerá em breve – peço que dê um
jeito de desligar os aparelhos. Não quero viver
em cima de uma cama, quem sabe lúcida e sem
poder falar, andar, ser quem eu sou.
E aqui estou eu, meu amigo. Na UTI mais cara
que vi em toda a minha vida, em frente à mulher que
amo, os olhos parados, brilhantes, como se soubes-
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sem por que estou aqui.
Tudo ficou claro. Eu sabia o que fazer. Em passos leves me aproximei da cama, dei-lhe um doce
beijo na testa ressecada, mas ainda bela – vi uma
pequena lágrima escorrendo por sua face pálida.
Olhei para a parafernália de botões da máquina
que a mantinha viva. Fiz o que meu coração mandava, dei alguns passos e saí sem olhar para trás.
Eu queria dizer que em cada amor existe ódio
e em cada ódio, um pouco de amor.
Foi um prazer conhecê-lo, meu caro.
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Linho

E

la rasgou todas as cartas possíveis e jogou
no fogo do passado. Quisera tirar do peito
um gosto forte de mate escuro, denso, que
toda vez que dele lembrara teimava arrancar do céu
da boca.
Uma lágrima se juntou à letra trêmula, recémescrita, que não levava mais do que sentia, uma
seca despedida com gosto de recomeço. Porque
não o queria distante, mas se amparava na tristeza
da quietude.
Um pássaro lhe bicou o ombro anunciando a hora certa: amarrou suavemente o papiro nas
patas finas e envelhecidas. Para bem longe levaria pequenas palavras de impossibilidade, uma
certeza que aplacava abismo rasgando entra-
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nhas e os soluços deixavam-na ainda mais calma e serena sobre os lençóis de linho da cama
desfeita.
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Montmartre

U

m artista pinta ao lado da minha mesa.
É tão leve, pinceladas verticais me tocam em suaves dedos alisando o rosto.
As cores traçadas ao acaso? Não, ele as sabe; e
como um deus ateu descobre linhas incertas, uma
régua definindo os caminhos, limites do imaginário se acendem.
A carícia explica as razões da arte.
Uma nuvem passa trazendo a sensação de
infância, acalanto de ventre materno, que não
quero deixá-lo, mas a luz me chama, abrindo a
cortina de um espetáculo primoroso, o artista me
inspira.
A caneta acompanha espátula e o pintor vende uma aquarela. As vestes simples, um anel na
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mão esquerda, lembra da esposa que o espera, no
domingo ele encontra prazeres, l´argent e aceitação dos passantes.
Admiram a tela, Vins Fins que não existem?
Apenas um terraço, os crisântemos vermelhos.
E toca a tela a mesma idéia, um café de outros tempos que o artista imaginou. Pergunto-lhe o nome.
Ele sorri. Ajeita os óculos no rosto.
– O que faz uma dama aqui sozinha?
Nem me importo com a pergunta. Nem a ouço,
apenas escrevo.
– Não é daqui?
Uso o meu francês na dança das sílabas, a sonoridade nas ligações das palavras. Desenho um
sorriso misterioso.
– Quer um retrato?
Deixo ele pegar tela limpa; preparando aquarela com minhas cores, meus olhos cintilam, lábios
que mordem nos cantos da espera, será que me capta? A alma perdida entre mundos de línguas diversas, aromas fortes, amistosos, trazendo passado ao
presente.
Um casal ocupa uma mesa entre nós. Os invejo e volto ao mundo da admiração. Porque não
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o quero tocar, apenas assim, distante, para que não
haja perigo. Guardo a melhor parte para um príncipe encantado – solto um sorriso irônico porque
ele jamais virá.
O pensamento vai bem distante, quase lhe esqueço. E volto o olhar à tela, a admiração se quebra
quando novamente me fala.
– Não se mexa.
Pensei que havia me esquecido. Se desejo o
desenho, pergunta. Começa a juntar o material de
trabalho. Quase falo, um pouco falo e quem sabe
ele fica alguns instantes e descobriremos o grande
mistério.
Porque se escrevo deve haver algum encontro:
a arte escrita, a arte pintada. Senão, o que é essa dor
que nos une? E faz viver cada cor, cada linha, o mergulho sem volta de uma vida não vivida. Imaginada,
nas sombras desvela o que não mereço.
Guardo a caneta; os amantes sentem a hora
da partida. O sol se esconde atrás de uma nuvem
escura.
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O Tempo

A grande verdade descortina em azul
E a cor dos teus olhos esvaece
No horizonte perdido dos meus dias
Sozinhos.
Na áurea da juventude esquecida
Nos poucos rubros que escondo
No rosto exposto que vejo
Na flor que murcha e se esquece.
E tudo o que fui me aparece
A tela pintada se agita
Vendo a distância construída
Na efêmera fumaça perdida.
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Estrela

Não me encontre, não me encontre
Apenas me deixe escondida em um sonho
Pegue aquela estrela distante
Prenda no seu peito
E orgulhe-se de um dia tê-la conhecido.
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Fotografia

Fotografia se perdendo
Nos caminhos vivos, verdes
Linhas procuram contorno de um rosto
Amarele-sendo, amarele-sendo
Descobre que não mais se sabe.
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Wanli

O que em ti guardas
Nem bem o sei
Será quimeras
Outros perfumes
Sonhos roubados
Prece esquecida
Talvez costumes
Roupas de baile
Velas queimadas
Pontas de salto
Parece aberto
E está escondido
O teu segredo
Fica comigo
No meu armário
Mesmo sentido.
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Colagem

Nós somos fragmentos de nós mesmos
Procurando onde está o pedaço
Em que podemos nos encontrar
E repousar de nossa essência.
Eu dou minhas mãos
Para lhe ajudar neste banho
De água rápida, viva, purificante.
Você não me percebe
Porque minhas mãos
Minhas tão dolorosas mãos
Vos desmontam sempre
E não há nada que eu possa fazer.
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Id

...me retirou de um sonho, quieto, morno
				
[profundo
Levou com mãos fortes, frias, alucinadas
A um lugar seco, cálido, inquietante
Deixou marcas na terra escura, solta,
[perfumada
Cobriu-me em lençol fino, próprio
Não tentei soltar-me, permaneci, obediente
Sem me incomodar voltei ao sono antigo,
[fraterno, em outro espaço
Senti meu corpo estranho, leve, sem limites
Cresciam pernas, braços, dedos
E nem previ caminho torto
Em busca de ar, luz; provocante
Procurei sentido, nem encontrei
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Vibrei minhas folhas, miúdas, voaram ao
[vento
Para outro espaço, suaves
Abrindo flores, frutos, novas sementes
E ao meu redor tudo, menor, humilhante
Tentei revê-lo, alto, velho, sábio
Então fagulhas, fogo, clarão alado
Trazia incenso, névoa, dragão selvagem
Por cavaleiro, homem, tão semelhante
Olhos fechados, oblíquos, quase esquecidos
De um tempo antigo, amigo
E outros deuses, templos, a alvorada...
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O

E

le se deitou nos meus pensamentos e fiquei acarinhando até descobri-lo inteiro.
Toda parte tocada aparecia como imagem
do meu próprio corpo, cansado de procurar abrigo, mas se estendia num abraço morno, suave
e pareceu eterno. Cada segundo era uma nova
vida vivida, podendo acertar nas minhas falhas,
consertando os caminhos escolhidos, repetindo
as mesmas frases, palavras soletradas lentamente como se as descobrisse e fizesse delas um
outro signo.
A dor insuportável, permaneci esperando
que me salvasse do que impunha. Aceitei o sacrifício porque confiei nos olhos plácidos.
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Saía dos meus pensamentos e eu já não via,
preencheu meu peito. O coração quase parando daquela presença, honrava graças, pedia mais instantes. Porque então descobria o gosto das maçãs, de
acre se transformava em grânulos macios, na língua
se perdia, trazendo à garganta a sede saciada.
Fiquei horas, talvez mais, degustando aquela
doçura, um vai-e-vem de sucos entre meus dentes,
na amídala ainda jovem, se arrastando até descansar
no canto do estômago: pediu moradia.
Por pouco tempo apenas, misturou-se com minhas células em osmose, transfigurado em luz amarela incandescente, formando novos modos de sentir.
Não sei como voltou ao meu pensamento, deitou-se na minha cama, vive comigo até hoje.
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Plat

A

serpente se enrosca num ciclo, fazendo piruetas ao encontro do centro.
Deita o veneno redondo nos lábios da moça
sedenta de beijos. O guerreiro protege a última gota
perdida, enquanto um velho homem espera com o
sono entreaberto.
Goteja lento o rumor do cavalo, que sela o
dono e o perturba silencioso.
Cai a morte na sala rósea.
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Yang

O

chá queimou as bordas da porcelana branca
que descansava no pires largo, redondo
azul. As linhas leves de escritos ambíguos desenhavam no rosto pálido uma expressão
preocupada.
A fumaça levantou-se rápida e perfumou a sala
em penumbra, vela amarela queimando lento o pavio esguio.
Deslizou as chinelas no chão de mogno até guardar o bule da família no armário: desenhos nas dobradiças cercam armaduras, espadas samurais, trancadas
nas chaves douradas a tradição de gerações.
Ajudou o pai sentar-se no lugar devido, ritual
iniciando.
O sol se põe no horizonte.

76

MIoLo_Graos_fig.indd 76

11/6/2009 19:20:19

Grãos

Ying

A

liso teu relevo e me arrepio inteira. Levo a
saliva aos olhos, inconsequente.
Desvio o pensamento um instante, volto ao fim da linha e recomeço no círculo dourado,
avermelhando ao encontro do verde pera. Descanso
aí meus dedos e um frio entranha as unhas curtas
bem-feitas, em cuidados me preparei ao teu toque.
Fiz minha toalete pensando se irias me ver,
achar-me bela. Mas a surpresa me tomou em repente, tirando do peito meu descompasso.
Previ o mesmo instante há milhões de anos
quando te escavei, retirando terracota e gravetos descobri tua face magna.
Na imortalidade perdi meu nome e agora encontro nas tuas abas.
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Sonho

E

le se aconchegou no seio materno, respiração lenta, forte fez um eco nas paredes do
quarto aos primeiros raios de sol. Nada havia além deles, silêncio interminável, o calor de dois
corpos enquanto dormiam abraçados.
As flores da janela traziam o perfume da acácia, crescia ao mesmo tempo que o pequeno menino.
Ele olhava todos os dias a mãe regar as plantas de
um jardim inteiro, onde o adolescente podia correr,
saltar e se sentir o mais livre dos homens.
O grito do pequeno menino caído no quarto
ressoou em toda casa.
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Confiança

E

les não precisavam de nada além de sorrisos, o brilho das moedas contadas faiscava
nos olhos dançantes. Giravam em torno de
si, pequenas crianças num dia de festa e passavam
tempo esperando o momento de abrir presentes,
descobrindo ser o presente do outro.
Gostavam de se agradar, trocando palavras soltas, miúdas que acarinhavam rosto e se estendiam
meses, anos a alimentar longitude.
Porque não mais se viram, nem tocaram os dedos macios, beijando os lábios meigos, queimando
os corpos nus.
Apenas se imaginaram vivendo do mesmo
sonho.
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Ao Sul de Lugar Nenhum

S

ilenciosa saiu do hotel e não queria saber seu
nome.
Pegou um táxi, disse ao motorista qualquer
endereço para responder à pergunta.
A cidade estava toda iluminada para o Natal.
A moça, loira, grandes braços e longas pernas, viu
de seus olhos verdes o barulho dos carros, o abre-e-fecha das avenidas, um aroma dos crepes de
presunto e queijo, nutela, marrom invadirem a janela aberta do táxi.
O motorista parou diante da ponte escolhida,
ela pagou a conta. De tempos em tempos chegava
àquela ponte, procurando um banco vazio, à espera
de qualquer coisa que ignorava. Sabendo somente
que chegaria.
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Mas o desejo de esquecer o último encontro, de
quem não sabia ao menos o nome, de onde era, não
perguntou o número de telefone, porque não queria
mais um amanhã de chamadas não atendidas, um
outro nome escrito no caderno, esqueceria apenas
no momento em que escrevesse. Como se não lhe
pertencesse mais, e a brisa de outono levaria para
um lugar longe, desconhecido.
Acendeu um cigarro. A fumaça subia se encontrando com as fumaças dos passantes, se unindo
às nuvens cinza da poluição. Uma parte tentava esquecer um rosto, a outra prendia no pensamento e
ele fugia com a fumaça. Sem palavras para explicar,
caminhos a escolher, sentia-se vazia, sem objetivos
para encontrar.
Um menino sentou ao lado. Comia uma maçã
caramelizada, vermelha e brilhante. Cada mordida
fazia um eco estridente, como o ventre vazio após
várias horas sem degustar um prato quente, preparado por mãos hábeis e doces: havia esquecido o
gosto de uma maçã caramelizada. O gosto que sentia todos os meses de dezembro, nos quiosques da
festa de Natal de sua pequena cidade de origem, ao
sul do país. Lá, no meio dos adultos altos, fortes,
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barulhentos, não se sentia vazia, preenchida pelas
vozes dos outros, o calor, a pressa para comprar os
últimos presentes de fim de ano. Mas os pensamentos não lhe pertenciam. Havia um acordo entre ela
e os passantes, um acordo de cavaleiros: mais fácil
para a menina, mais silencioso para os adultos.
O barco estava livre, aproveitou o seu balanço,
a brisa fria levantava os cabelos mais alto, os deixava
cair, o pai a empurrava com toda força. Sorria, davalhe o mais belo sorriso, ele respondia com carinho, os
olhos falavam muito mais que as palavras.
O menino terminava seu jantar de maçã caramelizada. Ele a olhou, um olhar de alguns segundos
e a havia capturado. Como se não houvesse ninguém
sobre a ponte, as estrelas brilhando mais forte, silêncio ao redor, os olhos verdes e azuis estavam sós na
noite sem lua.
Ela se lembrou das inumeráveis noites, os homens e seus corpos quentes, beijos molhados, as
promessas de amor perfeito, um amanhã inacabado.
Mas não havia nada parecido aquele olhar de primeira vez.
Silencioso, saiu da ponte e ela não queria mais
saber seu nome.
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O Travesseiro

T

odos os dias, assim que o sol nasce, eles vêm
me dar um beijo na cama. Passo a passo chegam, como se não quisessem nada, ou simplesmente como se quisessem fazer uma surpresa.
Então abro os olhos, a decepção estampada nos rostos, a peça está montada.
Quando meus filhos entram no meu quarto
para dizer um Até logo, mamãe, nós vamos à escola, eu provo um prazer inesquecível, tanto nos dias
em que estou cansada quando chego muito tarde
do trabalho, quanto naqueles em que saí com meus
amigos. Eles vêm com a lembrança de um tempo
distante e ao mesmo tempo tão próximo.
O tempo em que eu também era pequena, quando entrava no quarto de meus pais e me escorregava
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entre os dois sob os lençóis de algodão, procurando
um carinho, um beijo nos meus cabelos, o cheiro
de jasmim de minha mãe, um perfume de lavanda
de meu pai, e eu me sentia a pessoa mais segura do
mundo.
Meus filhos partiram para a escola. Uma lágrima toca o travesseiro.
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Absinto

O

s cabelos curtos soltam-se do chapéu de
palha, fita azul, repousa na cadeira. Uma
paisagem verde se abre na janela, cortinas
de sol iluminam mesa redonda. O cheiro da terra
recém-tocada pelas gotas de orvalho faz Catarina
fechar os olhos e perder-se de si mesma.
Os vidros de absinto esperam o toque, leve,
lento, lerdo. Derrama sobre o pulso e sente queimando nas velas, eleva o odor às narinas delicadas.
Absorve de um todo e fica esperando.
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O Espelho

E

u me vejo inteira: sou uma mulher adulta.
O corpo envelhece cada dia um pouco, rugas
se desenham no rosto, o tecido da pele, os
cabelos embranquecem.
Abro a janela azul. Meus olhos perdem a inocência, guardam o horizonte mais largo e brilhante.
As mãos podem dar mais que pedir, as pernas atravessam distâncias imagináveis. Posso sair e entrar
em casa sem dar satisfações: cresci.
Mas tem alguma coisa que me faz falta. Um
abraço, um beijo de boa noite, a certeza de que tudo
irá bem, ninguém vai me machucar.
Eu fecho a janela, não saio mais, não dou minhas mãos aos outros. A luz foge de repente e tenho
frio. Estou só.
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E na solidão procuro meu salvador; ele não está
lá, ninguém está lá. Somente uma pequena menina
no corpo de uma mulher adulta que se olha diante
do espelho.
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Acrobata ou Madame X

E

la tocou o fio cinza esticado que unia os dois
espaços vazios. Sentia-se solta, braços equilibrando um mundo inteiro, olhos fixos a
acompanhar travessia.
Os dedos presos na sapatilha vermelha vibraram em formigamento crescente, deixando apenas
toques na corda rija e fria.
Um vento norte pendeu o ombro esquerdo na
direção do abismo e um O parecia lhe acolher em
abraço. Se equilibrou. Procurava mão invisível, levantou até esticar a cabeça.
Gotas de suor lamberam-lhe o rosto, colaram
no seio jovem, o bico, arrepiando pelos. Alguns passos e chegaria, tocando a tenda encardida do circo.
Os tambores rufaram.
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Chuva

F

echo os olhos e vejo teu nome. Alguns instantes de relâmpago e deixo a água rolando,
passiva, penetrar meus cantos escuros.
Não te pertenço mais e um frio gela minha espinha travando os dentes, espero alívio que tarda a
chegar. E da paralisia abraço vazio, absorvo essência, te vejo inteira.
Te vejo, compreendo, absorvo, aceito. Liquidificas meus tecidos rijos, jovens, inocentes. Perco a
virgindade em dia claro, a olhos vistos. Provo desta
liberdade muda de nada saber e me aprovar assim
mesmo.
Retiro os sapatos. Pulo, pulo, pulo nas poças
paradas do inverno rochoso que se derrete ao meu
toque. Porque te esquento na minha humildade sin-
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cera, não quero mais lutas, vou me encolher inteira,
desaparecendo nos esgotos.
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A Festa

P

ensava chegar atrasada e causar efeito. Nas
abas da saia segurava medo e indecisão: ele
não virá. Mas não podia meter-se no carro e
cobrir-se em proteção.
Chegara até ali; os sapatos de cristal provocando calos que aguentava no silêncio do sorriso. Faria tudo ao contrário. Ao invés de príncipe, princesa. Ao invés de conquistas, batalhas. E
afastara, apesar da beleza grega, todos os pretendentes da dança.
Porque se ele houvesse contraposto e me fizesse enganada às minhas certezas... Seria mais fácil,
me deixando ser guiada e acordava no outro dia arrependida, escondendo meus pertences com gosto
de nunca mais.
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E deixaria o quarto aceso, apagando as lembranças e terminando no amanhã nunca vivido,
numa ausência do agora, suspensão de realidade.
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Nome

Eu queria prender teu nome
E guardar na profundidade de mim
Onde possa procurar teu sentido e descobrir
Por que não sais dos meus pensamentos
Encontrando um lugar tranquilo
Para ali deixar anônimo
Eu pergunto e não respondes
Porque tu sabes, oh, meu querido
Tu sabes que não existe a verdade.
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Quatro Cantos

Abro o armário, indecisa:
Que roupa encontro comigo?
Azul? Cores cintilantes, alegrias vividas
Rosa? Amores encantados, beijos ao
[entardecer
Ou Verde? Esperança do impossível, cortinas
[de outros tempos
A Negra... Abisma e me perde, pântano que
					
[suga
Mas na Branca, ah, na Branca te encontro,
[realçando contornos, florindo jardins
E só assim me vejo, através dos teus olhos de
[bruma, hálito de hortelã
Do teu beijo de heras, mão amiga, morna,
[mesmo horizonte
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Porque me acho no teu encontro, me perco na
[ausência
E eu que tanto queria comemorar sozinha, vejo
[a última gota se evaporando.
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Chakras

O tempo passa rápido pela minha cabeça
Seu rosto me clareia
Sinto um toque doce
Chegar e ele segue nulo
A ausência me preenche de repente
Fecho este sentimento nos meus dedos finos
Fecho estreitamente quase ao insuportável
A dor queima minha carne clara
O sangue salta, as veias pulsam
Meu coração para
E sobre a janela
Longe, longe e que me queima
Sinto a verdade atravessar meus chakras.
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Terror

Costuro tua boca
E não deixo passar palavras vãs
Insisto na clarividência de
Te prender, possuindo alma
Encarcerando corpo
Amarro tuas mãos sangradas
Em uma viga de mármore
Retiro cada um dos teus cabelos
Lento, calmo, frio
Me lanço contra teu corpo rijo
Em facas corto tua carne
Dilacero
Restam poucos espaços
Onde me misturo
Ossos, carnes, sangue
E agora somos corpo uno.
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Aborto

Não mais vives em mim
Senti teu calor fugindo entre as pernas
Meu sangue esvaía inteiro
E não mais me pertenço
Vejo tudo do alto
A sala branca, um homem de avental
Teu pai aprovando o ato
E eu pálida, muda, olhos cerrados, lábios roxos
Deixando a lágrima partir-se em duas
Na direção da minha surdez
Sinto o bloco maior sendo sugado
E como um espírito santo
Puro do pecado original me acusando:
Devassa! Que se deita em camas e me faz
[amado
Partícula de um amor impossível
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E deixas que não se realize
Permites que eu coagule
Até se putrefar inteira.
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Pernas

Me dispo diante do teu mármore
E corro os dedos na tua pele fria
Acaricio teu sexo enquanto me observam na
Câmera da recepção
Lambo meus lábios, me sinto tesa
Uma camisa um lenço
Levanto a saia, rasgo virgindade
Mergulho no espaço vazio.
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Labirinto

C

atherine chegou atrasada ao Museu de Belas Artes em Aix-en-Provence. Atravessou a
recepção de boas-vindas iluminada por uma
grande janela de vidro. A primeira aula do curso de
História de Arte Moderna havia começado quando
fechou o guarda-chuva preto, cabo de madeira, as
botas vermelhas molhadas, notou que os outros alunos estavam com os sapatos encharcados de água
de inverno. Viu um par de botas vermelhas no meio
das pessoas atentas, elevou os olhos e encontrou os
de Christine.
A professora, magra, grande, os cabelos curtos,
de uma cor tão vermelha quanto as botas que mexiam
inquietas a cada palavra pronunciada. Falava lento,
claramente, um sotaque parisiense a denunciava: ela
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não é daqui. O movimento da boca mostrava o suficiente dos dentes brancos, uma sinuosa linha terminava sobre os lábios finos de um brilho rosa.
Christine falava sobre um pintor canadense que
ficou conhecido há alguns anos. A aluna anotava. A
primeira vez que saía da Biblioteca Municipal para fazer uma coisa que não catalogar os livros, escolher o
tomo certo para o aluno de literatura, sentada o dia inteiro a esperar uma novidade que a arrancaria da cadeira negra, velha, pesada, a recebera durante vinte anos.
Olhava os casais de namorados entrar e sair
dos bancos vazios da biblioteca. Uma vez sonhou
com uma família. Uma vez e nunca mais. Porque
ela queria se proteger atrás das idéias dos outros que
escorregavam pelos cabelos longos negros e tombavam no caderno de anotações.
Christine mostrava pouco a pouco os quadros
do pintor canadense.
– Sua pintura, não era do automatismo psíquico dos Abstracionistas. Ele não gostaria de ser classificado assim.
A amiga de Catherine perguntou por que havia
começado a estudar Arte Moderna ao invés de Arte
Clássica.
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– Estou cansada de sonhos. Quero a realidade.
E ao fim de uma tarde de setembro, um rapaz,
cheio de espinhas, sorriso indeciso, deixou sobre o
balcão a pilha de folhetos do curso de Arte Moderna
no Museu de Belas Artes.
O quadro seguinte se chamava Terror. Havia
qualquer coisa de conhecida naquela pintura. Sentimento que Catherine teve na primeira vez que um
homem a tocou; e ali, olhando o quadro, um choque
elétrico a atingiu.
Os pontos negros, amarelos, azuis pediam aos
vermelhos para dar a vibração necessária, trazendo
o essencial da presença, num corredor fechado, estreito, não havia ar suficiente para respirar, o fôlego
e o pulsar do coração ficando mais rápidos, o ritmo
num círculo louco ao redor dela mesma, os dedos da
mão esquerda não estavam mais lá, desapareciam os
limites; das unhas saía um sangue azul, frio, quase
sólido, uma pasta mórbida e sem sabor que a cobria
lenta e inteiramente, o braço direito evaporava se
juntando aos pontos amarelos, eles dançavam num
carrossel frenético e divertido, mas o medo a lançou de volta num fogo de inferno, luz de salvação e
boas-vindas.
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– A senhora está bem?
Os cabelos vermelhos de Christine brilhavam
na direção da janela do museu. A aluna perguntou
se poderia ir ao banheiro. A professora mostrou a
porta verde, Catherine não entrou do lado feminino. Ali havia um senhor baixo, grande nariz, o bigode grisalho, gravata à antiga; ela retira o casaco,
o vestido negro tomba sobre o azulejo branco, o
homem avança; ele a possui, rápido, forte, sobre o
piso de azulejo, fecha o zíper da calça, sai sem lavar
as mãos. Catherine permanece imóvel enquanto o
sangue escorre entre as pernas, escorre mais e mais,
não sente a cabeça, o corpo não a pertence. Se vê do
alto do banheiro dos homens e flutua pela abertura
da janela.
Ela saúda a luz de boas-vindas.
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Pandôva

P

andôva: Eu não durmo há três mil anos e estou muito cansada.
Escolheram-me entre centenas de milhares
de cibernéticas, mesma pele azulada, mesmos olhos
cor tulipa laranja, mesmos cabelos negros escorridos até a cintura. O corpo vestido numa malha sintética transparente cobrindo seios e o sexo para não
provocar ejaculação precoce nos machos da minha
espécie.
Escolheram-me Rainha do Mundo Ocidental e
nem sei os critérios. Trouxeram ao Vale do Silício,
frio, gélido, coroa de prata; ao menos perguntaram
o que eu sentia. Entrei no palácio guiada pelos robôs do império tal uma menina pequena, inocente
do que enxergava.
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Meus pais, só os conheço de número. Talvez
eu tenha os olhos do meu pai, a boca de minha
mãe. Mas foi uma infância feliz, rodeada de companheiras iguais, educadas para servirem à Nação
do Ocidente.
Aprendemos a arte do sexo e como evitar bebês. Às vezes praticamos abortos. É assim no seu
tempo? Fui atrás de minhas raízes e encontrei pó
nos arquivos de Berlim. Quem sabe você possa me
ensinar o que a história apagou.
Nasci para servir e me agradava esta vida. Até
o dia em que o conheci. Verde. Vincennes. O Rei
do Norte. Pensei no exato momento em que o vi
entrando no Salão de Babeh que ele procurava uma
concubina. Mas os olhos negros, de uma cor nunca
vista antes, me apontou entre as iguais retirando do
desconhecido.
Fui conduzida por um corredor de néon luminoso e dourado: entrava em terreno real. Meu pulso
quase saltando às alturas, avisava o perigo, mas o
calor do veludo me cobria. Eu sentia segurança com
Vincennes ao meu lado.
Quando cheguei ao quarto rosa-claro, começaram as perguntas.
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Vincennes: É isso o que você quer? De onde
vem sua força? Deseja mudar para a primeira
classe?
Pandôva: Porque antes eu pertencera: à segunda classe. No Mundo do Ocidente havia três. A terceira, dos robôs ou escravos da corte. A eles era destinado o trabalho braçal, não havia pensamentos. Às
vezes eu os invejava. Porque não precisavam sentir
e nunca, nunca duvidavam. Eu duvidei. Um segundo antes de Vincennes entrar no Salão de Babeh, eu
duvidei. Talvez foi desta pergunta que ele me escolheu, porque viu meu olho esquerdo se voltar na
direção contrária das iguais. E perguntei apesar dos
três mil anos de sono.
Então por que me escolheu? Se duvidei era
para descer à terceira classe, ser arrancado o direito
de pensar. Porque era ultraje. Sendo fêmea mais ainda. Desejava ser castigada e a coroa não me servia
de castigo. Ela deixava sentir inveja de mim mesma
e era pesada.
Imagine todas as pedras mais raras. Imagine
e multiplique por dez. Não, por cem. Milhares de
pedras rodeando meus cabelos negros, lisos, for-
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mando fios dourados que se enrolavam na cintura,
descendo entre as pernas, anelando dedões dos pés.
Não me incomodava usá-la, mas me assustava, tal
anúncio do triste fim imortal que me impunha: ser
rainha era ser eterna. Vi todas minhas iguais envelhecerem, serem excluídas do Salão, beberem cicuta. Meu fim tão normal não mais me pertencia. A
falta da mortalidade que a coroa roubava e eu não
sentia meus ossos.
Vincennes nunca me tocou. Ah, apenas uma
vez e foi tudo. Disso também sinto falta. Do toque.
Porque as pessoas não se aproximam e nelas
ponho a culpa. Uma rainha não pode sair do trono. Até você me perguntar. Estava quieta na minha
eternidade quando você me lançou a pergunta. Um
sinal arcaico e ultrapassado, um simples ponto de
interrogação, uma mancha no meu lago branco da
quietude.
A Voz: Você acredita em sonhos?
Pandôva: Saiba que eu nunca sonhei. Mas você
me apareceu em um sonho, eis meu paradoxo.
O que me inquieta é a admiração de Vincennes. Ele me retira do vácuo, ascende a uma primeira classe do Olimpo. Eu não queria o Olimpo e a
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certeza da imortalidade. Prefiro o improvável e me
lançar cada dia no abismo escuro do esquecimento.
O vazio do vazio onde nem penso, nem morro, nem
vivo. Apenas me suspendo e deixo criar raízes desta
hera soberba que me envolve.
Hoje conheci Gorgon. O Rei Vermelho do
Sul me pareceu gordo demais, baixo demais, com
um nariz grotesco. Puxando continuamente os lábios finos e roxos. Ele se utiliza de um mecanismo
complexo para sobreviver: injeta no pescoço, num
receptáculo preparado para receber doses que ele
chama de autoestima.
Solto uma gargalhada proibida, me dá prazer. Porque não é permitido a rainhas risos, cobrir
feridas, mas não durmo há três mil anos e isto é
suficiente.
Vincennes me fala de uma aliança. Entre o
Reino do Norte, o Reino do Sul, eu sendo o equilíbrio. Mas como equilibrar mais que minha cabeça?
Gira e abriu-se a perguntas. Tudo isso devo a você.
E não é cobrança, é o simples fato de entender sua
presença. Entender e aceitar.
Vamos dar um baile. Toda corte será convidada, me agradaria chamar as iguais, fazermos um
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bacanal, mas os robôs seriam servidos e os escravos
teriam lugar à direita de Vincennes. Isso é utopia,
você irá dizer.
Adivinho-lhe falas e nem me importo dos seus
gostos.
Na festa poderia se ter tudo. Absinto, ópio e uma
antiga droga que jamais provei, a cocaína. Porque então nos animaríamos e trocaríamos de parceiros como
se troca de dança. As mulheres se misturando às outras enlaçadas com homens de outrem. Não seria má
idéia tal degradação. Para nos gastarmos até a raiz de
nós mesmas e entendermos o que nos espera.
Não creio em Deus. Testei todas as religiões e
não o encontro. Deve ser imaginado pelos náufragos de Homero, as viúvas da Terceira Guerra e os
descendentes de Nair, a deusa do Mundo Oriental.
Porque nem Buda, Jesus ou Maomé aquietam minha febre. É preciso horas de sexo e comprimidos
para que eu consiga dormir. E já não durmo mais,
nada é suficiente.
Escrevo-lhe como única saída de um labirinto,
eu mesma construí. Não sei mais o caminho a seguir,
eu que me sabia inteira. Começo a cavar um buraco em mim para ver se encontro água pura; cavo e
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apenas me apodreço mais um pouco, minhas unhas
já estão vermelhas. Tal Vincennes previu: eu mais
parecia Gorgon, o Rei das Profundezas, o carrasco
dos sentidos, com aquela liberdade vigiada que Vincennes me impunha.
Balanço meu rosto em direção à varanda, vejo
que as flores do verão ainda são belas. Então você
me aparece, me toma a mão direita e leva ao parque
de diversões. Oferece colo. Mas eu não sei o que é
mãe. Retirei do meu corpo cada botão futuro, cada
ser a vir.
Para que saiba e somente você saiba que não
quero me tornar eterna. Plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um filho. Quero a simples possibilidade da velhice, do próprio esquecimento, do
me desaprender cada instante.
Não quero mais entender o que faço. Quero
perder, dia após dia, essa louca consciência que me
atormenta e lança na curva sinuosa da interrogação,
para mim não existem pontos, só reticências e eu
não acabo, não acho um fim em mim mesma.
Eu lhe invejo. Você que é mortal, que se corta
e sangra, sangra e se esvai, me deixa um desejo de
troca, lhe dar meu lugar, mudar do corpo que me
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aprisiona e força o pensamento. Será que existe um
ser caridoso que nos possa fazer o trato? De trocar
de alma e não se lembrar de mais nada, apagar toda
a melancolia enervante que não me faz dormir?
Continuo minha carta, que mais posso fazer?
Sou forçada a abrir os olhos e ver lua e sol subirem
pela minha janela, eu que vivo na mais alta torre de
metal. Quisera poder não mais ser banhada por essa
luz que me atormenta, nego a missão de guiar povos, quero ser guiada. E poder servir, ajoelhar-me e
lavar pés sujos, lamber lágrimas do doente terminal,
embeber unguentos em feridas abertas, velar sono
de desesperados. Talvez então eu repousasse e trouxesse algum alívio ao meu espírito. Porque estou
plena de benevolências, plena de carinhos, a rainha
da cena, a mulher mais desejada.
Mas não por Vincennes. Ele não mais me tocou, nem tocaria se soubesse que a Gorgon me
ofereci e ele abusou até não poder mais, experimentou todas as maneiras e sem pudores, me atirou ao mais baixo que eu queria, chutou, cuspiu,
bateu, arrancou alguns cabelos para mostrar-me
o poder; mandou um recado à Vincennes que um
príncipe em mim faria, o príncipe maldito que ar-

112

MIoLo_Graos_fig.indd 112

11/6/2009 19:20:20

Grãos

ranquei, joguei no esgoto junto com meu sangue
azul coagulado.
Não tenho perdão. E não há quem me salve.
Talvez devesse gerar um filho e quem sabe me absorveria. O que sai de mim é podre e não me reconheço.
Procuro a menina alegre de outrora, encontro uma
mulher vazia.
Não acredito mais em fadas. E deve ser porque
entreguei um desejo à minha fada madrinha. Eu sei
que você não me ouve, e olha enviesado meus signos, mas não menospreze uma criança mimada, não
menospreze: verá um monstro se formando.
Estou cansada das letras. Cansada de lhe explicar
que não quero, por que você não me deixa e para com
tantas perguntas? Eu me encolheria cobrindo o rosto
com lençóis de seda e caindo no nada do inconsciente,
um sono sem sonhos, uma morte bem vivida.
Vincennes: Tu, às vezes rosto de anjo, às vezes
olhos de meduza, que vestes manto de virgem ou
despe-se em pura luxúria. Que inquietas em demandas, desfias novelo, em perguntas obscuras à Rainha
do Mundo Ocidental.
O que sabes de um destino, marcado, escolhido para que fosse, se realizasse? Proteges um outro
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reinado, confessas que moras escondida. Mas pede
licença, oh, donzela, ou posso chamar-te víbora?
Porque pisas em terreno viscoso, infestas com
os lábios arestas, de uma fé construída ao acaso, de
uma moça que perguntava. Eu que recebi recado,
eu que lhe escutei inteira; o que queres, se bem não
roubas, se roubas te retires, às profundezas de onde
te chamam.
Conheço esta fala mansa, conheço este jeito
perdido. A ela, minha senhora, não tocas nem os
fios. Porque o corpo cobri em véus, benzi os pelos
azulados, sagrei em santuário, nem meu nem de cavaleiros vizinhos.
Declaro o país Pandôva, a virgem de olhos tulipa, para sempre pátria amada, para sempre será um
ídolo. Que guardo e permaneço, enfrentando dragões mesquinhos, desejam sugar seu fogo, desejam
curar feridas. Da torre por mim construída, no mais
longínquo castelo de terras e mares; portas, pratos,
janelas fechadas e continentes armários de raros
vestidos dourados, crentes de núpcias, solteiros, toque negado. Porções de juventude eterna, loções de
puro desejo. Não ouso tocar minha deusa, não ouso,
não faz sentido. Me lanço, oh, demônio alado em
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nortes, que me conheçam, arranco precioso abraço,
possuo não sou percebido. E te desmascaro, último
segundo, te prendo, corto teus braços, devasso o
teu segredo. Te enterro, vou para outro mundo lutar
com quem te envias.
A Voz: Você que beira o abismo sem jamais
tocá-lo, que reina absoluto e me escarna, arrasta cabelos, cancela desejos, prende coroas em testa lisa.
Rei Vincennes, tão pouco se importa, se é rainha ou vã prisioneira.
Rainha do Mundo Ocidental, falam os criados,
que lambem os pés descalços de deusa nua. O que
impede a saltar, rainha pura? É acaso sacrossanta?
Vive de eterna fantasia? Porque pode, é sua ainda
a chave da mortalidade, escolher como amante um
simples morto, que ao nascer não trace utopias.
E busca, busca o improvável, num rei que não
toca nem lhe assobia canções de amor possível, próprio, daquele que sonhava a fantasia.
Procura, oh, rei, aquela espada. Acorda, meiga
rainha, limpa os olhos da marca que neles cega e guia.
Vocês têm o fogo, a flecha, o arco. Para o reino
não há importância, é na vida que podem render o
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pecado. E transformar amor em heresia é uma forma
de viver suspenso, morrer a cada minuto, a cada dia.
Impeçam o que está feito, eis o recado, que vem do
alto, grande surpresa. Esperavam do inferno livrar
culpas, no outro livrar-se de si mesmo, oh, benditos,
malditos, embriagados.
Espantem os males, cantem à alegria. É curta a
vida, pulem cercados, jurem amor, se escondam de
olhos vistos, casem, procriem, fiquem lado a lado.
Quem sabe a tais conselhos ouvindo, quem sabe descendo escada bela possam viver outros momentos.
De vida que vibra e espera filhos crescendo.
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Grafite

C

aroline sentou no café coberto e pediu um
capuccino. Olhando o caderno novo, escreveu uma palavra. A cada letra abria-se mais
um sorriso no rosto de cabelos curtos. Esperava a
companheira.
Mudou-se fazia pouco tempo para o apartamento dois ambientes de Sheila. Se conheceram no trabalho. Caroline, designer gráfica, fazia logomarcas
para empresas do varejo. Desenhava cada peça com
atenção voltada para o detalhe, a tonalidade do limite
desaparecia até voltar com uma vibração estonteante,
crescendo cada vez mais a carteira de clientes.
Sheila fora recém-contratada. Escrevia os slogans das campanhas; no tempo livre, pequenos contos publicados num blog da universidade. Não havia
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sardas no rosto da irlandesa, muito menos cabelos
louros quase ao branco. Morena de virar o rosto dos
colegas quando passava no corredor. Mas foi no
rosto de Caroline que encontrou abrigo e ficaram
minutos sem trocar palavras, enquanto o chefe as
apresentava.
Passaram a tomar café juntas nos intervalos,
as ideias se casando e riam um riso solto nas coincidências. As tardes se alongavam e um dia se encontraram conversando bobagens até quase meia-noite.
Caroline se assustou com a hora, morava no subúrbio, perderia o ônibus.
– Por que não dorme lá em casa?
O convite de Sheila, um pesadelo que rondava
noites insones, nos dias a apreciar o corpo belo da
colega, as linhas suaves do rosto cobre, os dentes
alvos de um brilho incerto.
– E por que não?
Não conseguiram ao menos fechar a porta, as
roupas eram arrancadas aos solavancos, lágrimas rolavam entre gemidos, os cabelos curtos enlaçados na
negritude quente, descia os dedos finos ao encontro do
sexo ardendo, pedindo toque, línguas e beijos, noites
que se repetiam e pairavam nos olhares do trabalho.
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Sheila mudou para outro escritório, os comentários poderiam atrapalhar a carreira da amante; se
viam à noite, às vezes viajavam nos finais de semana. E uma angústia invadiu Caroline enquanto esperava a companheira no café.
Olhou o caderno. Limpo. Branco. Ensaiou
uma apresentação, arrancou a folha, amassando.
Procurava dizer o que lhe era fugidio. A palavra
certa. Que sentimento? E se descrevesse? Com os
limites que o corpo impunha? Fizesse paredes e o
prendesse inteiro, sem espaço vazio? Poderia deixá-lo ali, fosco, sóbrio, como um cão raivoso em
quarentena?
Procurava o nome. Uma tentativa riscava a
outra, mais ausência. Deixou o grafite descansar
na mesa. Então sentiu uma vertigem de abismo e
perguntou se não seria aquele pedaço de carvão
inerte o motivo do abandono. Voltou a segurá-lo
feito um crucifixo, um objeto sagrado que reverenciava entre as mãos manchando os dedos de
cinza noir que mais escrevia, mais se entranhava
e não perguntou por quê, apenas continuou escrevendo, gastando pontas, apontador, madeira
prensada em folhas alvas: derramou-se por inteiro. Não pensava nos passantes, no capuccino frio,
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na noite próxima, as nuvens que limpavam céu
sem estrelas.
Até uma mão tocar-lhe o ombro esquerdo.
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Este livro foi impresso na cidade do Rio de Janeiro,
em julho???? de 2009, pela Gráfica ??????,
para a Editora Calibán.
Foram usados no texto a fonte Times New Roman ,
corpo 11/14, papel Pólem Bold Natural 90g2 para o miolo
e Cartão Supremo 250g2 para a capa.
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