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d O que os outros fazem
Eu faço e desfaço

Não interferem mais nas minhas certezas
cores desbotadas

– Vêm agora sem se explicar
em passos de botas descalços

E agarram meus pelos ao seu encontro
quietos,

Direcionam meus ouvidos aos cantos celestiais
pois já gritaram no silêncio

Vi o que por muitos séculos deixei quieto
guardados em caixas que enfeitei

Por não acreditar que existia
mas que um dia abriria 

Mas vem você
só eu...

E me apaga a angústia
e o relógio que marca minha presença

Aquece o espírito
em badaladas da memória

Desacelera o passo
transmuta

Faz sentir a paz correndo nas veias
para o amor

Certezas, diálogo com Emilson Zorzi
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d Considero a arte o esforço de um indivíduo em chegar a um

acordo com todas as coisas, as menores e as maiores, para além do

estreito e obscuro, e, nesses consistentes diálogos, aproximar-se das

fontes últimas, silenciosas de toda vida. No interior desse indivíduo,

os segredos das coisas se fundem com suas mais profundas sensações

e se tornam audíveis para ele, como se fossem seus próprios anseios.

A rica linguagem dessas confissões íntimas é a beleza.

Cartas do poeta sobre a vida, Rainer Maria Rilke
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Se pensarmos bem, todo texto é um diálogo com um
lugar, um passado, um futuro. Mas o que está por trás
desse diálogo? Qual é essa busca?

Ao dialogarmos, descobrimos réstias da luz de nós mes-
mos, réstias de uma verdade que passaremos toda a vida
escavando, entrevendo nuances, adivinhando gestos.

Neste pequeno livro, percorro várias paragens, estabele-
ço diversos diálogos, na tentativa de captar o que o outro
me apresenta, me estimula, me perturba.

A autora
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SURTO 1

No portão de embarque as cabeças se voltam para
um rapaz de vinte e poucos anos, moreno, cabelos
na altura dos ombros, traços finos e harmônicos. Ele
grita. Palavras desconexas, outras não queremos
ouvir.

– Estão pensando que vão me prender?
A mãe, ao lado, baixando os olhos.
– Não vou viajar mesmo.
Os direitos iguais. A lei da sobrevivência. Qual

o voo que ele irá tomar?
Guardas falam nos walktalkies, chamem refor-

ço, a ambulância está chegando, os alto-falantes, voo
1352 com destino a Ilhéus, a Infraero informa: será
realizada missa na capela ecumênica às dezesseis
horas, estão pensando que vão me prender? não fa-
çam isso com ele, deixem comigo, injeção? saiam de
perto, abram passagem, última chamada para o voo
1352 com destino a Ilhéus, peçamos perdão pelos
nossos pecados, ainda bem que o levaram, assim na
terra como nos céus, desde menino me dá trabalho,
ia pegar o nosso voo, louvado seja nosso Senhor Je-
sus Cristo, por medida de segurança, mantenham os
cintos apertados durante todo o voo.

Que a paz esteja convosco.

1. Aeroporto do Galeão – Rio de Janeiro
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SEPULTURA 2

Somente não sorverás o sangue,

que derramarás por terra como água.

Deuteronômio 15, 22

Penteava os cabelos com a escova de madeira até a
cintura, os cílios longos margeando as lágrimas con-
tidas. Da janela do quarto ouviu as cinco badaladas
e um fio de luz cortou a madrugada em dia.

Na mão direita ostentava o anel de falsa pedra
que ela lhe dera na véspera.

– Será nosso noivado.
Não queria vestir a farda azul do colégio de frei-

ras, nem fazer uma trança. Ficaria mais uns segun-
dos em frente ao espelho até as lembranças se
dissolverem na aurora.

No beijo do banheiro feminino, Paula trancara a
porta. Apenas as duas, os cabelos emaranhavam-se,
podia sentir os bicos dos seios da amiga roçarem os
seus e o desejo de penetrar no corpo outro, tornan-
do-se uma, desfazendo limites.

Da gaveta esquerda retirou a tesoura. Começou
cortando os cachos dourados, as lágrimas transbor-
daram os olhos verdes, corriam livres no leito do
rosto branco, corriam e corriam encontrando os fios
curtos dos cabelos de Mariana.

2. Diante da tela Paz – Sepultura Marítima, J. W. Turner, 1842
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ORAÇÃO 3

... o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que

eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna.

João 4, 14

Na página quarenta e cinco, o Livro tomou-me nos
braços, tirou do torpor da leitura, misturando às pala-
vras nuas pontos de ortografia excitados. Navegamos
nas entrelinhas do acaso, imaginando onde desembo-
caria o sentido; de onde vim, aquela vida de rapaz
solteiro; aonde iria, perder-me no manancial da Lei-
tura fluida, gotejante a princípio, pontuada de inten-
ções amorosas, me aprisionava na sua própria sorte,
sem perceber o meu embotamento, nem sequer notar
a minha estatura de homem feito, as mãos cheias de
calos e suaves a correrem feito cego que lê em braile
as passarelas das frases, uma busca desenfreada do
que eu viria a ser, da mistura dos meus limites com o
da deusa morta, a Estória que pertencia ao Livro e
me impugnava um triângulo amoroso, a sensação de
ser amado, seduzido, capturado por esses dois outros
que sou eu, me elevam às alturas do ser, até onde não
mais suporto e gozo do entendimento que somente a
mim pertence.

3. Diante da tela Patrick Moir, Henry Raeburn
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QUANDO A CHUVA CHEGAR 4

Pois onde estiver o teu tesouro,

aí também estará o teu coração.

Mateus 6, 21

Há muito tempo não venho ao Galo da Madrugada, o
maior bloco de carnaval do mundo. Nele, ganhei, perdi
amores, ilusões e desafetos. Passeio cedinho entre
foliões ansiosos no Forte das Cinco Pontas aguardan-
do a saída do bloco; acontecerá em poucos minutos.

Palhaços e colombinas, piratas, damas da corte,
todos querem ser o outro por um dia; reconheço um
sonho antigo meu: o que seria se eu não tivesse nas-
cido neste corpo?

Talvez fosse aquele homem careca, barrigudo;
fantasiado de Super-Homem, esconde uma vida de
servidor público, todos os dias a mesma rotina, a mu-
lher o abandonou em busca de aventuras, os filhos
adultos o visitam no Dia dos Pais.

Ou quem sabe seria aquela moça baixinha? Fanta-
sia de havaiana, tudo são flores e coloridas. Passou no
vestibular de Letras, mas não colocou um band-aid rosa
na sobrancelha porque o namorado não iria gostar. So-
nha com uma casinha branca de janelas azuis, cinco
filhos e um longo felizes para sempre.
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Mas me agrado com o Aladim. Por mim passa,
uma caipirosca na mão direita, a esquerda levantada
cantando Voltei Recife. De algum porto distante
navegou e navegou porque era preciso; ganhou, per-
deu amores, ilusões e desafetos.

No Marco Zero a chuva se aproxima misturada com
o oceano azulado. As ondas crespas verde-musgo se
dissolvem na bruma das nuvens cinzas, percebo pris-
mas de luz tombarem na escuridão do mar profundo.

O Aladim se afasta atrás do Galo. Fico muda,
cansada e sem forças. Espero. Quem sabe quando a
chuva chegar eu me reconheço?

4. Diante da tela Rainstorm off the Coast at Brighton, John Constable
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ÚLTIMO SANTUÁRIO 5

Recepção

Na primeira vez que o vi o céu estava de um azul
intenso, pensei que ele se destacava, se desprendia
do chão e vinha ao meu encontro.

As janelas vermelhas, amarelas e verdes espa-
lhavam-se pelos doze andares numa dança louca das
cores do arco-íris, brincavam com o meu olhar ado-
lescente, procurando um espaço onde se alojar no
peito inquieto.

Ouvi bem-te-vis darem bom dia, margaridas sin-
gelas me acolhiam. Tudo transparecia o gosto pela
minha presença.

Mas eu podia estar enganada. Que mistérios ele
escondia por trás daquelas portas fechadas, daque-
las cortinas soltas ao vento, daqueles vidros que pis-
cavam à luz do sol? Pudera adivinhar essências,
conhecendo seres novos de um mesmo mundo.

Porque ali deveria haver respostas, fadas e duendes
que se encantam, serpentes poderosas que veem dos
meus lábios escorrer o mel nativo, feito por abelhas
selvagens em alguma tribo distante.

Cruzei a porta de entrada da recepção. Penetra-
va quem me atraía, desvirginava, com a curiosida-
de, possíveis outros que eram eu.
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Salão de festas

O som estridente zumbia nos meus ouvidos silenci-
osos. Havia mesas brancas cobertas por toalhas cá-
qui, arranjos de flores tropicais, copos de uísque e
champanhe pela metade espalhados e a doce sensa-
ção de final de festa.

Duas moças, uma mais alta, loura, vestida de pae-
tê rosa pink, sem maquiagem, alisava as costas nuas
da outra mais baixa, negra, cabelos curtíssimos, boca
carmim. O batom foi se gastando em beijos pelo pes-
coço pálido, na frente dos outros convidados bêbados,
homens, mulheres, mulheres-homens, homens-mulhe-
res e minha cabeça girava na direção oposta.

Sentado do outro lado do salão de festas jazia
um senhor de barbas longas e brancas, paletó entre-
aberto, charuto aceso no cinzeiro. Esperava por um
movimento último, daqueles que se assombram com
a luz do dia, pedem passagem à experiência de uma
vida longa e bem vivida.

Um homem de bigode e cabelos grisalhos segu-
rava a mão de um menino quase da minha idade. Pai
e filho, seriam? O pai lembrava alguém que conheci
há tanto tempo, que me colocava no colo e dizia ser
a mais inteligente, apesar do meu estrabismo.

Um casal brigava. Ela carregava uma barriga
enorme de gravidez, ele não usava sapatos, a cami-
sa desabotoada mostrando o peito peludo e bronze-
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ado. Quis tocar aquele dorso de floresta e me perder
feito João e Maria.

Música suave. Me vi entre as duas mulheres que
penteavam meus cabelos, o velho de charuto nos
observando quieto, a briga do casal parou por um
instante, ele alisou a barriga da mulher, beijou-lhe o
umbigo, ela sentou-se sobre ele, o pai e o filho não
estavam mais lá.

Primeiro andar

O apartamento das duas mulheres era amplo, ven-
tilado; havia vasos de porcelana chinesa espalha-
dos pelas mesas de canto, quadros de Monet e
tapetes persas.

Na cozinha comemos sushi, a de pele ébano pre-
parou. Descobri o porquê da raiz forte queimando a
minha língua, chorando nos olhos.

Tomamos banho de ofurô. Elas me protegiam
de um lado e de outro, cantavam músicas antigas
num dialeto que eu desconhecia. Enxugaram-me com
toalhas de linho branco, passaram óleo doce em cada
parte do meu corpo magro.

Sentia um calafrio percorrendo espinha quando
as línguas retiravam o óleo; elas lambiam em movi-
mentos circulares e crescentes, sugando os bicos
dos seios, sussurrando segredos ao ouvido, ofere-
cendo-me a origem do mundo, a realidade crua, e



  21d

eu poderia distinguir entre o claro e o escuro, entre
o erro e a verdade, fazendo minhas aquelas suposi-
ções que encontrava nos sentidos, testando-as
continuamente, mais e mais até chegar ao orgasmo
do conhecimento múltiplo.

E nada mais via no tatame bege. Levantei horas
depois, elas dormiam enroscadas uma na outra, pro-
curei minhas roupas espalhadas pela casa, encontrei
restos de cocaína, pílulas de ecstasy. Não me lem-
bro se delas provei, mas sentia a cabeça rodando na
direção da porta larga.

Vesti o uniforme da escola com cuidado, não
sabia o que fazer com aquele gosto acre-doce na
boca. A culpa me puxava para fora do edifício azul,
perdera a virgindade com duas mulheres amantes da
vida e do carinho mútuo. Do que me arrependia?

Segundo andar

A porta entreaberta, resto de charuto nas mesas, jornais
velhos, papéis amassados. As paredes cinza cor de chu-
va pareciam trovejar, anunciando a minha chegada.

O homem velho saiu de roupão do quarto escuro.
Serviu-me café forte com bolachas. Misturou conha-
que, alisando a barba branca a cada gole. Cópias de
quadros famosos preenchiam as paredes e havia um
tapete de pele de leão bem no meio do piso de már-
more. Tocava Frank Sinatra na radiola de vinil.
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Pediu que me ajoelhasse e beijasse suas partes
mortas. Eu apenas obedecia, não havia medo ou
asco: uma doce curiosidade de aprender com o pas-
sado, saber se ele ainda podia me oferecer algo mes-
mo estando esquecido, quase uma lenda distante,
quase um animal jurássico enfeitando o museu de
história natural.

E num jato único jorrou a verdade em meu ros-
to, quente, viscosa, amarga. Não sabendo se devia
bebê-la inteira até me tornar uma feiticeira yankee,
ou retirá-la com água e sabão por não me sentir me-
recedora.

Enxuguei o rosto limpo com a toalha puída do
lavabo. Deixara marcas na poltrona velha, ele fechara
os olhos, não fazia barulhos. Continuei a questionar
pelas escadas.

Terceiro andar

A barriga enorme, tesa, deitada no leito de carmim.
Tudo exalava rosas, as cores feriam os olhos, versos
de fados portugueses ressoavam lembranças dos meus
primos no outro lado do Oceano Atlântico.

Comi fatias paridas com leite quente. Azulejos
amarelos, violetas e verdes enfeitavam a cozinha.
Ouvi do quarto o pedido, segui a voz feminina, sua-
ve; de olhos fechados, retirei a saia xadrez e me pus
a receber a pujança do mundo, toda a violência ras-
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gando-me as costas com a barba por fazer, a provar
da alma de criança, a moldá-la em adulta sem so-
nhos futuros, porque de um lugar, bem atrás, no pas-
sado forças me puxavam para ali permanecer.

E por mais que tentasse desvencilhar dos fan-
tasmas que me prendiam com as mãos grossas e ca-
beludas, por mais que eu quisesse quebrar regras e
juramentos, ela cantava como as sereias a canção
do amor primeiro e das navegações, a canção dos
olhos – os espiões do coração –, que investigam alma
para se lançarem inteiros. E da barriga tesa brotava
o menino que a todos salvaria, a todos se faria luz,
caminho e vida, a verdade prevalecendo, mostran-
do-me a saída, levando-me trôpega ao último andar,
fazendo meus pés tocarem a beira do abismo para
nos braços do pai perder todos os sentidos.

Cobertura

Acordei com os olhos do menino quase da minha
idade me investigando. O dia lançava os primeiros
raios sobre a selva de pedra. Notei – somente então
notei – que não havia muitas árvores na minha cida-
de natal.

O pai nos observava da sacada oeste. Camisa e cal-
ça de algodão branco, alisava o bigode grisalho lenta-
mente. Chamou-nos com o olhar para o centro nervoso
do santuário; ali fez preces e nos proclamou casados.
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Porque só havia uma maneira de ao edifício azul
pertencer por toda a eternidade. O pai ofereceu-nos
em sacrifício pacífico, no centro nervoso e verme-
lho nos colocou, abrindo por sob os pés um túnel
que nos levaria ao coração do planeta, ao último
santuário.

Pés e braços fundiam-se em cimento armado,
vigas de ferro engendravam a espinha dorsal, cabe-
los transformavam-se em correntes de arame farpa-
do, da ponta dos dedos saíam fios condutores que se
encaixavam em tomadas brancas e redondas.

E agora eu entrava em contato com todo conhe-
cimento, outras eras, outros mundos, de onde vim,
para onde iria. A eletricidade faiscava meus olhos
transparentes; havia uma coroa me esperando lá, para
além do fim do túnel, pelas portas abertas, cortinas
soltas ao vento, vidros que piscavam à luz do sol.

5. Diante do Edifício Navegador Pinzón – Rua dos Navegantes,
66 – Boa Viagem – Recife – Pernambuco
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PRISÃO PERPÉTUA 6

Não existem fatos, só interpretações

Friedrich Nietzsche

A cor púrpura dos cabelos caíam em cachos por so-
bre meus ombros. Saía do coiffeur, na Île de St Louis,
os livros de francês debaixo do braço, ao encontro
de mamãe.

– Almoçamos no Deux Magots?
No céu formavam-se nuvens espessas, não vai

dar tempo de chegar, e os meus cabelos arrumados?
– Onde se pega o ônibus para a Rive Droite?
O menino me apontava a estação. Um menino ne-

gro, boina vermelha, vendia jornais antigos. Tive a im-
pressão de ver uma foto minha nas páginas policiais.

– O ônibus, mademoisele! O ônibus para a Rive
Droite!

Perdera-o. O menino não estava mais lá, desa-
pareceu por entre a bruma do quai. A Notre-Dame
cantava os sinos me lembrando do atraso. Desci as
escadas na direção do Sena, quem sabe ainda pegue
o Bateau Mouche?

– Quer uma carona?
Um barco azul. Um rapaz, pele clara, olhos cin-

za, dirigia as velas, o som alto saía das cabines, duas
moças dançavam com outro rapaz louro.
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– Para onde vão?
– Para onde você quiser.
– Preciso chegar logo à Rive Droite, no Deux

Magots. Marquei com a minha mãe de almoçarmos
lá, estou muito atrasada.

– Talvez demore um pouco. A chuva se aproxi-
ma... Você tem como avisá-la?

Enviei a mensagem de celular, mãe, vou me atra-
sar um pouco, peça a champanhe rosé.

Clarice recebe uma mensagem. Acorda Pedro e
lhe mostra.

– Você quer beber conosco? Esta é Sofia,
Marguerite, Denis.

– Prazer, me chamo Virgínia. E você, como se
chama?

– Como quiser me chamar.
Sofia puxou o rapaz sem nome, deu-lhe um bei-

jo olhando em minha direção. A bebida no estô-
mago vazio?, as nuvens balançando o barco?, os
ponteiros do relógio que avançavam?, avançavam,
na proa do barco azul, via a água sendo cortada
em duas, queria mostrar à minha mãe para ela
descrever no livro.

O celular de Clarice recebeu uma vídeo-men-
sagem.

– Por que está aqui sozinha?
– Não estava me sentindo bem na cabine. E você

não me diz seu nome.
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– Se eu disser, você me dá um beijo?
– Mas... E Sofia?
– Somos apenas amigos. E não se deve perder o

momento. Pode ser que nunca mais nos encontremos.
– Minha mãe avisou que isso poderia acontecer.
– De estarmos aqui juntos?
– Eu poderia me apaixonar por alguém proibido.
O vento soprava sobre o meu cabelo, desalinhando

o que antes me fora arrumado com zelo.
– O significado das palavras têm muito menos a

ver com a razão do que com a causa.
– Por que me diz isso?
– Você entenderá um dia.
Ele me tomou nos braços, levou ao quarto ver-

de, retirando as roupas até me ver nua e indefesa.
As mãos suaves deslizavam cada parte do corpo, gi-
rando em círculo os dedos sobre os seios nus, bei-
jando os bicos, o umbigo, o sexo virgem, com a língua
morna penetrou o âmago do meu ser retirando es-
trelas que reluziam no teto da cabine. Sofia fotogra-
fava com o meu celular. Ele beijava meus cílios
molhados.

– Por que chora?
– Nunca fui tão feliz.
– Não se apegue a nada, minha pequena Virgínia.

O barco está chegando à Rive Droite.
Denis, Marguerite e Sofia abriram a porta sanfo-

nada da cabine. Procurava minhas roupas, o quarto



28 c

nu, não havia lençóis ou toalhas e ele não estava
mais lá.

Clarice e Pedro chegaram ao hospital. Pediram
para ver com urgência a filha na UTI. As fotos con-
tinuavam chegando ao celular.

– Sua vadia! Eu só precisei fechar os olhos para
você roubar meu marido!

– Eu não sabia. Ele disse que você era apenas
uma amiga.

– Amigos que se beijam na boca?
– Sofia, você sabe como ele é.
– Não se meta nisso, Marguerite. Cuide do seu

homem que eu cuido do meu.
A minha cabeça doía. Tentava cobrir o corpo com

os cachos lisos, a cor púrpura escorrendo por entre
as pernas, soluçando, soluçando.

– Venha, Virgínia. Emprestarei uma das minhas
roupas.

Havia um aquário no quarto de Marguerite. Pei-
xes dourados nadavam suavemente. Por entre eles,
vi uma cama de hospital.

– Recebemos estas fotos, doutor. São de hoje.
O médico de olhos cinza, pele clara olhava o

celular de Clarice.
– Mas vejam: desde o acidente de barco que o

estado da paciente permanece o mesmo.
Meus olhos viram os olhos que me pertenciam.

Eu estava lá, cabeça raspada, corpo nu coberto por
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um lençol branco, o rosto pálido não se mexendo,
como eu poderia estar em dois lugares ao mesmo
tempo? Se há pouco eu fora desvirginada por alguém
que nem sabia o nome? Se os meus cabelos cobriam
os ombros e eu sentia o vestido branco de Marguerite
colar na minha pele rosa? Se descia do barco azul
me despedindo de todos, mas ele não estava lá?
Nunca mais o veria?

Entrei na Rue Bonaparte, avistava a Eglise de
Saint Germain de Près. Daqui a pouco verei minha
mãe, almoçaremos um quiche Loraine com salada
verde, beberemos champanhe rosé nas mesinhas de
fora do Deux Magots.

6. Sonho após receber uma mensagem de celular por engano
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ALGUM 7

– Passa a bolsa e o celular, dona!
– Você pode entrar no carro?
– Ahn?
– Entrar no carro, você pode?
Ela deve ser louca ou vai me aprontar algum.
– Então tá.
O vidro escuro. Ar-condicionado. No rádio, uma

música e ninguém cantava. Entrou numa rua, saiu
por outra. O revólver, não deixei de apontar pra ela.
Sabe lá o que queria? Chegou na avenida, a beira do
mar. E eu sabia o que era mar? Acho que adivinhei
do que Pinéu contava.

– É um mundaréu de onda, cai na areia, lisa, fei-
to encerado da Igreja do Carmo.

O porteiro olhava o revólver, ensaiou telefonar.
– Não se preocupe, seu Luiz. Ele está comigo.
Entramos no elevador, de cima a baixo era vi-

dro, eu via o céu, as nuvens colando na parede de
mármore do prédio; uma planta saía de onde, sabe
lá de onde, era o mar subindo, a nuvem baixando, a
planta olhou pra mim – me admirava? O que é que
ele tá fazendo com o cano do revólver tremendo?
Por que ele vai até o último andar?

Abriram a porta, larga, branca, sala azul, tinha
árvore, tinha flor por todo lado.
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– Maria, prepare a banheira no quarto de Felipe.
Ela queria o quê, me dar um banho? A última

vez que vi água foi na saída de onde nasci, no açude
quase seco, quase lama. E Pinéu continuava.

– Quando tu vê o mar, vai ser um tudo diferente.
A água morna, cheia de espuma, um pó colorido

que ela botou e eu nem queria, nem queria, mas aca-
bei querendo. Não tirei o calção, só a camisa, o gru-
de saindo do corpo todo com a esponja que ela
passava nas costas, na perna crescia cabelo, atrás da
orelha. Depois pasta, escova de dente, e esfregava,
esfregava. Tudo ficando branco.

Em cima da cama forrada, fofinha, uma camisa
e uma calça do meu tamanho, sapato e meia. Pen-
teei o cabelo, botei o perfume verde atrás da orelha
– vi no filme na casa de Dona Dorinha, quando mãe
trabalhava de lavar, varrer, cuidar dos filhos do
usineiro.

– Você está pronto?
O cheiro vinha da cozinha e a tal Maria mexia

com a colher de pau a panela, batia suco, enchia o
copo e o prato fundo. Ia ficando ali mesmo, no chão,
mas a dona me pegou no braço, levou até a sala azul,
me fez sentar, usar garfo e faca, e que eu comesse
devagar, não ia fugir, a comida.

– Está com sono?
Até que estava, mas eu queria ver se nuvem era

feita de algodão, e se a tinta rosa pintava o céu no



32 c

fim da tarde. Na varanda tinha rede, lembrei que
dormia eu e meus irmãos tudo agarradinho perto de
mãe, e ela chorava porque pai foi pra longe, não vol-
tou mais.

– Quero ir embora.
Ela olhou para mim, feito se olha passarinho que

não se quer assustar. Passou a mão no meu cabelo,
alisou onde a barba um dia vai crescer. Deu sacola
com roupa antiga, a sandália e o revólver estavam lá.

O elevador de vidro, nuvem, mármore, planti-
nha e o mar vindo, vindo, virando onda, caindo na
areia lisa.

Na mesma esquina parou, pegou o revólver da
sacola, me colocou no mesmo lugar, o que era sol,
agora a lua, estrela e o olho dela, tremendo, tremen-
do na minha direção.

7. Fotografia de uma planta na fachada do meu prédio
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ESCADARIA 8

Procurei um lugar tranquilo para me sentar na livra-
ria. A seção de romances era a mais populosa, os
best-sellers, os jornais literários com os autores céle-
bres que apareciam na TV nos programas de varie-
dades, participando de entrevistas ridículas e sem
nenhuma razão de ser.

As prateleiras de livros de poesia eram as mais
vazias, em ressonância com a necessidade do silêncio
quando queremos experimentar o sentimento de soli-
dão do poeta. Eu caminhava entre Rimbaud, Malarmé,
Fernando Pessoa, Drummond e eles me trouxeram
tanta melancolia que eu não pude mais suportar.

O envelope fechado. Eu abria minha bolsa com
cuidado me perguntando: É a vida? É a morte? Olha-
va o espaço de livros infantis, ninguém estava lá,
milagrosamente não estava lá. Um domingo, de tar-
de, e as crianças não haviam chegado. Por quê? Tal-
vez um sinal, a resposta para a minha pergunta, o
resultado, positivo, negativo que carregava nas mãos?

Quando percebi, estava no meio da escada co-
berta com pequenos vasos de flores que vira antes
em algum livro de J. M. Simmel durante minha ado-
lescência. Como se chamava ? Ah, Não matem as flo-

res. Cada vaso era de uma cor diferente, as pétalas
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de gerânio pareciam recém-nascidas, com o perfu-
me do campo, o barulho de uma cachoeira, meus
primos e primas cozinhavam carne, feijão, arroz, eu
fazia o papel da filha do meu primo Jorge. Eu não
queria ser filha dele, sempre me roubava os presen-
tes que nosso avô me trazia da cidade grande quan-
do passávamos as férias todos juntos no campo. Eu,
meus primos e primas nos reuníamos durante as fé-
rias de inverno, ao redor da fogueira do lado de fora
da casa de vovô, nos admirando das histórias que
ele nos contava sob a lua cheia. Acreditávamos na-
quelas histórias malucas de uma coruja que possuía
filhotes os mais belos do mundo e ninguém os mata-
ria arrancando do seu ventre como se arranca uma
erva daninha de uma plantação de gerânios.

– Você devia fazer um aborto, Silvia.
Eu olhava o envelope fechado, sentia meu ven-

tre, pensava nos meus primos, minhas primas, meu
avô, e tudo tão confuso, tão doloroso. Terminei meu
relacionamento com João fazia um mês, eu não que-
ria encontrá-lo mais, e menos ainda por causa de
uma criança inesperada.

As pessoas subiam e desciam a escadaria, eu
olhava seus pés, os calçados, os passos mais apres-
sados, os mais tranquilos, uma bengala de cego se
aproximou de mim, um menino que não possuía seis
anos, ele se sentou ao lado, carregava um livro em
braile, o tocava com seus dedos finos, lia em voz
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alta, soletrando as sílabas, as reunindo em frases, eu
o escutava com atenção sem perder a paciência com
os erros de leitura, os esquecimentos das vogais ou
o arrastar das consoantes. Lia a história de um meni-
no que nasceu sem as mãos, sem os pés e, assim
mesmo, pintava quadros com a boca, ainda belos
quadros. O menino que lia virou o rosto para mim
como se me enxergasse.

– Graças a Deus tenho mãos e pés!
Da mesma maneira que chegou, saiu da livraria,

ele, com sua bengala de cego, eu, com o envelope
fechado e a decisão pela vida ou pela morte.

8. Na escadaria da Livraria Cultura – Recife – Pernambuco
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OLHOS FECHADOS 9

Não quero olhar o mundo.
Mas se fecho os olhos e o guardo em mim, vêm

as lembranças, atormentam, torno a olhar o mundo
como uma forma de escapar.

No escuro dos olhos fechados existe todo um
universo de fantasmas que assustam porque acredito
neles, vejo através de um espectro a menina que fui
um dia, chora e chora porque não me reconhece mais.

Não quero falar da verdade.
Ela habita em mim tão lúcida e dolorosa que sou

capaz de contar suas vértebras, uma a uma, perder a
conta e recomeçar, Sísifo subindo a montanha, em-
purrando a si, sabendo que nada adiantará tamanho
esforço – não sairá do lugar, continuará o mesmo,
apesar daquela ruga no lado esquerdo do rosto.

As nuvens não são feitas de algodão.
Não posso sair do meu corpo e acabar com o ar

que me falta, frio nas mãos, a garganta seca, verti-
gem rodando e rodando até repousar em terreno fér-
til onde posso encontrar algum sentido.

O pouso efêmero.
Novo ar que me falta, frio nas mãos, a garganta

seca. Peço ajuda a meu amigo, ele só pode me aguar-
dar na próxima parada, piscar, oferecer o ombro. En-
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tão posso chorar e chorar a cachoeira dos olhos até a
camisa azul cor de céu. O lenço branco estendido.

Lembro quando brincávamos juntos. Naquela
porção de instante as almas não se falavam, unas,
duas, eu e meu amigo. Podíamos saber o que o outro
sentia pelo arfar dos pulmões, o tamborilar em cima
da mesa, palavra engasgada que não saltava aos lá-
bios e inundava o ar.

Meu amigo.
Ele ali buscando as palavras nos meus olhos e o meu

sofrimento de grande tornava-se fino, transparente.
Meu doce amigo.
Vejo-o se afastando na plataforma, nem olha para

trás, mas sei a dor que carrega no peito: não somos
mais o espelho um do outro, não posso mais ver bri-
lhar nele as cores das minhas virtudes ou a neblina
dos meus limites.

Fiquei apenas com os sonhos, um leve aroma de
terra molhada, aquele último aceno, e a sensação de
um dia ter visto esta cena.

9. Quando fechei os olhos
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O RETORNO DAS LENTES COR-DE-ROSA 10

Por mim – aquela que se esconde assustada por trás
do rosto – voltava ao colo materno, ficava olhando
o brinquedo móbile sob o mosqueteiro.

Faltam-me as letras, fartam os livros, pesam-me
os sonhos – onde estão eles? Segui pela estrada reta,
corri, corri para espantar as lágrimas, secar os risos,
e de nada adiantou tantas árvores, tantos ramos,
poucas rosas, muito espinho.

Naquela esquina, num outro canto, aquietarei a
alma? Sorverei delícias? Sobe, sobe, passarinho ver-
de, sai das grades onde te puseste. Quem sabe en-
contres a menina de tranças e lentes cor-de-rosa,
doce e amargo a escorrer-lhe a face, para um dia tal-
vez subir o monte e admirar a planície.

10. Relendo Lentes cor-de-rosa, meu primeiro texto, publicado
em 2006
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ORÁCULO 11

Levaria uma hora de carro entre Belo Horizonte e
Sete Lagoas. Cíntia uma vez foi de ônibus, precisa-
va misturar-se com o suor de um dia de trabalho, o
aroma das frutas e verduras nas sacolas de feira, a
tontura das curvas fechadas; no volante o motoris-
ta jovem.

– Adélcio.
Perguntei várias vezes enquanto caminhávamos

até o estacionamento do aeroporto. Lembrei de uma
maneira de se gravar um nome.

– Quantos minutos para chegar a Sete Lagoas,
seu Adélcio?

– Está muito frio estes dias, seu Adélcio?
– O senhor pode desligar o rádio, seu Adélcio?
Saímos no outro dia bem cedo para Cordisburgo.

A cidade do coração. Existe uma cidade onde nosso
coração se instala? Ou seria aquela onde deposita-
mos sonhos de criança, esperando um outro que nos
reconheça?

– O senhor é aquele ator da novela das oito?
Ajeitei os óculos escuros, abri a janela do carro,

fotografei as nuvens.
As nuvens.
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Nuvens que me abraçam, nuvens calmas, nuvens
silenciosas. Elas queimavam ontem ao pôr do sol.
Hoje sussurram segredos, provocam mistérios.

– A estação de trem defronte à casa de Guima-
rães Rosa.

Será por isso sua busca por outras paragens? Vi-
ajar abandonando a si para ser o outro? Na pele do
personagem, a minguilim Polyana recita trechos,
musica palavras.

– Somente na voz de um mineiro essas palavras
brilham.

(Polyana pediu um autógrafo.)
Na venda de seu Fulô, encontro cavalinhos de

madeira, bacias de alumínio em que minha avó Rita
juntava as mangas-rosas e distribuía com os vizinhos;
fazia suco, peito de velha – um picolé dentro de um
saquinho comprido.

Visitei as bordadeiras. Comprei uma colcha para
mamãe, uma colcha com palavras e imagens do
Grande Sertão: dali por diante poderia navegar nas
veredas de outro João e não me cobrar visitas cons-
tantes enquanto papai viajava.

Os cupinzeiros, barro açúcar-e-canela à luz do sol,
espalhados pelos campos gerais azulavam ainda mais
meus olhos e o céu parado na Gruta do Maquiné.

Nas estalactites vejo os castelos de areia ao con-
trário, quando pingávamos, eu e Paola, irmãos de
carne e sangue, pingávamos areia e água do mar for-
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mando torres altíssimas de onde eu a salvaria de ogros
e dragões de fogo. Paola ganhou o mundo na garupa
de um vendedor de pulseirinhas e a última vez que
soube notícias estava no Paraguai. Não houve Bolo
de Casamento, nem o Véu da Noiva, feito de carbo-
nato de cálcio, enquanto aquela em forma de abó-
bora é de magnésio de ferro.

– Estamos num leito de rio.
Edson Alixandre.
– Há quanto tempo trabalha aqui?
– Ah, faz tempo com força.
(A força daquele olhar.)
– Não tem medo de ficar preso aqui embaixo?
– Não. É só pensar que cada gruta é uma janela.
Da janela do meu quarto no hotel, dá para ver

uma das lagoas que são mais de Sete Lagoas. Posso
caminhá-la sem pensar em Laura e na briga que ti-
vemos no set de filmagem.

(A falta das palavras.)
Subindo a Curvelo, deparei com a igreja de São

Geraldo e me perguntei por que não falo mais com
meu pai. Diante da escultura em papel do Ecce
Homo que o santo fez, faço-me uma promessa di-
ante de anjos e querubins de que um dia, diante
daquele mesmo altar, teria a bênção de meu pai de
novo ao meu lado.

Gosto da comida mineira. Tutu, o feijão tropeiro,
linguiça, couve, carne de porco. Para rebater, uma
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boa cachaça. Doce de leite e queijo branco para ti-
rar o sal da boca, depois café para tirar o doce, água
para tirar o café; depois começa tudo de novo.

Corinto é árida, de uma falta de mel para adoçar
meus lábios, verde para colorir os olhos, brisa para
aquietar calor. Talvez aqui Riobaldo melhor cresces-
se. Riobaldo com suas inquietações. No deserto
quando cai chuva nasce oásis; em Minas, buritizeiro.

Corri os olhos nas planícies e as árvores me en-
ganavam em buriti quando eram na verdade árvores
de coquinhos, ou a Barriguda, ou Ipês roxos, amare-
los, vermelho cru.

– É preciso entrar na arte desarmado, sem artifícios.
Então não seria eu um artista, Cíntia? Não seria

eu detentor da interpretação divina da Palavra?
Em Morro da Garça finquei o pé entre lágrimas,

O recado do morro e o Cruzeiro dos Martírios.
– Daqui só saio se me abençoares!
E uma senhora bem velhinha, vestido branco,

carvão na pele, largou panela e fogão à lenha para se
declarar.

– Fui muito feliz aqui. Um moço feito o senhor,
não devia de estar chorando. Pois eu larguei tudo só
para ver essa belezura mais de perto. Olhe, eu me
chamo Isabel de Zuína.

Nem me deu graça nem me reconheceu. Dali saí
voltando com o seu Adélcio, a noite caindo rápida
com as estrelas anunciando a lua cheia.
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Lua cheia. Moeda dourada que se prateia e vem
cantar

Não há

Oh, gente

Oh, não

Luar como este

Do Sertão

Na ida a Três Marias, pedi a Adélcio para dirigir.
Ele me guiando, ele me dizendo o certo e o errado e
de tanto ouvir decorei seus passos, ensinei seu nome.

A chapada. Os buritis. De um instante ao outro
todo o mistério se revelava e o que era depois virou
presente. As flores guardei para devolver a Laura
que me disse antes quem realmente eu era e ainda
nem sabia.

Fotos, fotos, fotos. E não dá para captar o meu
sentimento de sertão.

– Não vai dar dez minutos e o São Francisco
chega.

O mar doce. Pedi em nome do Pai que Ele me
batizasse novamente: não acredito que tenho as coi-
sas que desejo, mas tenho o meu desejo nas coisas.
Sorri com o frio da água na nuca, os pés descalços, a
calça jeans suspendida até os joelhos. De joelhos me
refiz e o homem novo levantou-se das pedras e so-
bre as pedras edificou o seu caminho.
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E se Manuelzão não quisesse me receber em
Andrequicé? Um novo João a ele perguntava, para en-
tre a barba longa suspirar-lhe algum segredo? Quicé de
André, quiçá de Maria. Quem sabe do João que sabia
que ele não sabia?

11. Percorrendo o Circuito Guimarães Rosa – Minas Gerais
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O ECO 12

Da janela do segundo andar se podiam ver as roupas
retiradas através das venezianas. Os seios rubros bri-
lhavam ao meio-dia e dos bicos emanavam leite e mel.

Mariana sugava de Cecília o que havia de melhor,
sua alma adocicada por lembranças da mãe morta. A
filha retirava a calcinha, Cecília aproximava os sexos
e os seios, o suor escorrendo na espinha, pousando
entre as nádegas, entre as mãos. Circulavam, as mãos
tontas, circulavam no ânus, profundamente, os de-
dos enfiados quase todos, uns no ânus, uns na vagi-
na, compassadamente, ritmados, ansiosos.

Jorrava entre os dedos a fonte de uma vida inteira e
logo a saliva se encharcava das cavidades sem pelos que
elas mesmas arrancaram com as giletes cor-de-rosa. Pas-
saram antes sabonete líquido de camomila para aliviar a
tensão da lâmina aguda e evitar o gozo antes do tempo.

Detinham o gozo nas pernas abertas, encaixadas,
roçando sexos nus, despidos de pêlos e pudor, roçavam
suavemente um no outro os sexos iguais e se opunham
com violência tal quisessem penetrar uma na outra, ex-
tinguir a necessidade ardente daquele orifício jocoso,
esperando que se soubessem sós na janela do segundo
andar e os gemidos ecoassem como um silêncio.

12. Diante da Exposição de Marc Chagal na Casa Fiat de Cultura
– Belo Horizonte – Minas Gerais
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UM CELULAR ABANDONADO 13

E me pedem para escrever sobre meu problema com
os celulares. Não é que eu tenha problema com ce-
lulares – eles é que me abandonam.

Da primeira vez, caminhava na praia – ora, co-
meçava a trabalhar, meu chefe, Seu Grandão, podia
me chamar a qualquer instante e eu não queria fazer
feio. Coloquei por baixo da camiseta na calça de
malha – aprendi a correr antes mesmo de andar.

– Para que tanta pressa, menino?
Na escola, pulei turmas não por causa das no-

tas, mas pela minha Santa Impaciência de ver que
não aprendíamos nada que deveríamos aprender e
que eu queria mesmo era ser filósofo.

– Filósofo? Mas que coisa mais inútil...
Inútil foi o celular que tocou – não era o Seu

Grandão, era Manoela dizendo da festa de aniversá-
rio de Priscila, que eu não podia perder, e que levas-
se o Fabrício, o Luiz, o Pedro...

– Passa o celular!
Como assim “Passa o celular!”? Paguei em seis ve-

zes, no cartão de mamãe, nas Casas Bahia, esquina com
as Pernambucanas e é para lá que eu vou, correndo
atrás do moleque de uns doze anos que não teve medo
do meu tamanho nem dos músculos da academia.
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Passei dois meses sem celular: não fui para a fes-
ta de Priscila, não comecei a namorar Manoela; Fa-
brício, Luiz e Pedro foram estudar no exterior. Para
que então um celular? Para Seu Grandão?

Deixei Seu Grandão pensar que eu usaria o ce-
lular que me deu. Na verdade, não foi o Seu Gran-
dão mesmo quem me deu, mas aquela secretária
dele, de seios salientes e saia apertada – levantava
no banheiro do escritório, era fácil, fácil, pois não
usava calcinhas, e me pedia pela frente, por trás,
alisava, degustava, até mordia um pouco, mas eu
não ia ao apartamento dela na Conde da Boa Vista
para não dar bandeira pros meus colegas que me
olham enviesado porque o Seu Grandão me promo-
veu e me pedem para escrever sobre meu problema
com os celulares. Não é que eu tenha problema com
os celulares – eles é que me abandonam.

Da primeira vez, caminhava pela praia –

13. Após uma conversa com o filósofo Sérgio Sardi
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NATUREZA MORTA COM MAGNÓLIA 14

Era da moça na janela que falavam, mal sabendo o
que ela fazia com os pés. Nem sabendo ao certo se
possuía pés ou a cintura, quebrada pelo parapeito
da janela.

E se olhassem seu rosto ovalado, quase não per-
cebendo os traços, os limites?

Da cor rósea, transparecia. Uma só linha circun-
dava a face, o queixo pontiagudo, a testa alta dos
cabelos presos.

Na vida de Magnólia havia apenas o antes e o
depois, assim que cruzava os talheres e limpava o
canto da boca.

Gostava de doce de leite, lhe provocava náuseas
– se resolvia com um sorbet de limão bem ácido de
estalar a língua e doer no meio do cérebro.

O sangue coagulado poderia deslizar pelas arté-
rias tontas, mas ela não perceberia, nem perceberi-
am todos que a olhavam, do lado de lá da janela, a
moça que cosia histórias e fabricava sonhos para os
outros sonharem bem amanhecidos.

14. Diante da Exposição de Henri Matisse na Pinacoteca – São Paulo
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SALSA, COENTRO E CEBOLINHA 15

Anotei no juízo aquela cena do café.
Por detrás do balcão o homem gordo, cabelo co-

brindo os olhos, ao som do que escorria pela dança-
rina de costas nuas e o parceiro de origem incerta.

– Um pelo outro, não dou torna.
Ficavam assim, encostados e distantes, servin-

do de espelho ao homem gordo que buscava na dan-
ça uma razão para existir.

– Envelhecer é uma merda!
Distante de filhos que nunca teve, ou de um amor

inventado, Fabrício se imaginava no corpo esguio do
dançarino e procurava deslizar de um lado a outro do
balcão com uma desenvoltura que não lhe pertencia,
lançando aos poucos espectadores um convite inédi-
to para dançar salsa, coentro e cebolinha.

15. Apresentação de Salsa em Buenos Aires
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EM BUSCA DO GATO DE SCHRÖDINGER 16

Hoje não fui à missa, não rezei rosários, nem picotei
jornais velhos: propus a mim encontrar o gato de
Schrödinger.

Uma amiga tentou uma vez e ficou com as mãos
tortas de tanto apalpar o dia inteiro para ver se o
gato estava no umbigo ou debaixo do travesseiro.
Pensei que ela não procurou direito, porque às ve-
zes vejo rabos de gatos e camundongos com suas
patinhas fugindo pela fresta da janela em noites de
lua cheia.

Pode ser que os lobos não uivem mais depois
que eu encontrá-lo. Mas para que me servem nu-
vens escuras escondendo luas e o sangue escorren-
do no pescoço se não sinto mais o palpitar nas pró-
prias veias?

O gato saberá, decerto. E se não responder, cor-
to seus bigodes longos e os faço de espanador de
estrelas para que elas realizem logo os meus desejos.

Casar, ter filhos, morar numa casinha de campo?
Quem saberá o que se esconde sob os meus sonhos? Vai
ver o gato me perguntando o que não respondo pode
atravessar o espelho que me impõe e fazer companhia.
Poderá deitar-me nua sobre a relva e arranhar-me as cos-
tas? Lamber pescoço? Provocar arrepios?
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Este gato, assim manhoso, se enrolará entre as
minhas pernas e fará moradia. E nem que a lua saia
detrás das nuvens escuras, o sangue estanque, os
lobos uivem, arrancarei minhas raízes da sua terra
úmida – me farei novelo de lã vermelha para que ele
me desfie.

16. Diante do texto Gato de Schrödinger, de Anderson Fonseca
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A MÃE DO MUNDO 17

O sonho seria transar com Silvio e André ao mesmo
tempo.

Silvio, com as mãos experientes, toca onde me
faz mulher, sem precisar de subterfúgios nem pala-
vras corrediças. André, por entre as fendas desco-
bertas por Silvio, preenche os vazios noturnos do
meu corpo nu.

Deito de costas para Silvio, por não mirar-lhe os
olhos; neles me revelo, neles peço socorro. A terra
plana e árida dos seus lábios encobre o meu pescoço,
sorvendo o sangue nas mordidas. O sangue fluindo
para André e eu me doo inteira no bico dos seios.

O gozo vem inconsequente, incongruente, em
um único jorro – eu, Silvio e André –, para em se-
guida juntar meus ossos desafiando a lei da física de
estar em dois lugares ao mesmo tempo.

17. Sonho
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DESFAZENDA 18

Estela – que era eu, esperei as turbinas desaquecerem
para flanar na asa esquerda do avião. O grupo de
surfistas segurava nas mãos uns dos outros forman-
do uma linha perpendicular, encurvava, voltava à
reta, se esclarecia.

O comandante nos viu e ordenou o desembar-
que. Desesperei.

– Para onde iremos?
– Não se preocupe, querida; segure-se nas ondas

do rádio que desceremos logo.
Ao aterrizarmos, Constância me ensinou a pla-

nar de cabeça para baixo utilizando elásticos nas
sapatilhas negras de pontas.

– Toca, retoca, fazendo o movimento do ar, deixan-
do o vento levar as pernas para um lado, para o outro.

Tranquei-me no quarto de hóspedes para ensai-
ar os passos. Vestia um sumono vermelho verde azul
celeste na tentativa de me afastar dos trópicos.

Um calor intenso invadiu meu rosto que resolvi
pôr-me de ponta à cabeça despindo roupas, desven-
cilhando véus. E só me restavam as sapatilhas ne-
gras de elástico no tornozelo.

Eu tocava com os pés no teto, as palmas das
mãos no piso de mármore carrara. Os seios soltos
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balançavam nas piruetas, senti as nádegas preenchen-
do a lombar. Os pêlos do sexo eriçavam ao olhar o
umbigo, encolhia-se, lançava-se novamente sôfrego
na respiração.

– O que tia Estela faz no quarto da louca?
Pela fechadura da porta Estela ouve a sobrinha-

zinha falando para Anastácia e não vê outra saída
que pôr os pés no chão e explicar uma verdade in-
ventada. Olhando-lhe nos olhos.

– Estava com muito calor, Alícia.
Anastácia pôs a mão por baixo do sumono ver-

melho verde azul celeste para averiguar se eu estava
mesmo de sutiã e calcinha.

18. Sonho
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A ÁGUA MOSTRA O CORAÇÃO PARTIDO 19

Procuro direcionar a dor do mundo. Sirvo-me do que
há em mim para aplainá-la e não me sentir só.

Sinto o buraco se alastrando no âmago, mas en-
contro companheiros de solidão. Talvez para desco-
brir estas paragens assim me encontro, nestas quatro
paredes mergulhada e não procuro as pessoas que
vivem e sim as mortas, sobreviventes desta vida sem
fim e sem sentido.

Aqui tudo explode; eu encolho. Dos precursores
recebo não e fel com que adoço os bicos dos filho-
tes sedentos de amor, limite e compreensão. Vou
deixando de sentir por aqueles o calor que antes senti
e as paredes são construídas com cal e melancolia.
Haverá vida nesta torre extrema? Falarei línguas ou
vestirei o pó e sacos cor de cinza?

19. Sonho
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CASPITA? 20

Os cabelos penteados para trás, um coque.
Não sei o que doutor Getúlio quer que eu fale com o

senhor Aparício.
Da janela do escritório duas pombas, uma bran-

ca, uma negra.
– Corre o boato de que Clarice foi promovida.
Sua nova chefe: Clarice Pérgamo.
O que me vem à cabeça quando penso em senhor

Aparício? Gordo, careca e tolo.
– Posso sim falar com ele, doutor Getúlio. Por

que não?
A blusa engomada. Cinto de couro, terno risca

de giz.
– Qual sua cor predileta?
– Amarelo.
– Fruta?
– Pera.
– Lugar?
– Nova York.
Aqui trabalho há doze anos.
– Ela é prima da mulher do dono.
Talento não põe mesa. Precisa de dedicação.
Nestas horas queria ter nascido homem.
O que respondo se me perguntar mais alguma

coisa? Caspita?
– Pois não, dona Clarice?
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– Quero um relatório de vendas na minha mesa
antes das dez.

Uma gaiola. Um hamster. Comidinhas, lugar para
água, rodinha para ele se exercitar. Um cartão.

Cuide dele
Feito
Cuidasse
De mim

Um admirador secreto?
Clarice arrumou um lugar próximo à janela com

luminosidade, o frescor da primavera. Prendeu só
de um lado o cabelo, os cachos desabrocharam. Um
brilho nos lábios.

– Peça um jarro de flores. Flores do campo,
Aparício.

Aparício. Meu nome uma vez citado, mesmo que
em notas de rodapé.

Na mesa da sala nova, café com broinhas, as
migalhas vão para Edward.

– Não está lindo hoje, Aparício?
– Quê?
– Edward! Edward!
Edward apareceu morto no terceiro dia. Clarice

balançava de um lado para o outro a gaiola, as comi-
dinhas, a rodinha para ele se exercitar. Os cabelos
de Clarice eriçados, vermelhos, os lábios roxos, a
pele seca, as flores murchas.

20. Sonho
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ARQUEOLOGIA 21

Quando estou a flanar, quase tocando as pessoas e
as coisas elas mesmas, acordo e entro em mim pro-
fundamente.

Passeio pelos vales mais escuros e às vezes sinto
medo daquela face minha que não imaginava exis-
tir, da falsa impressão de bondade que dei aos ou-
tros quando olhava de fora do corpo como a um
espelho. Olhava o canto dos olhos, onde a boca faz
um sorriso e os lábios mostram os dentes. De uma
margem diversa realmente me encontro ou serei eu
o que se mostra no espelho? Serei eu o que desejo
mostrar ou é a imagem de um desejo que a mim não
pertence e o que sou não existe como aparência?

Procuro este escondido, esta pedra que se esca-
va e se transforma em pó quando aproximo a ponta
dos dedos.

Gosto do silêncio. Ele me faz escutar o pulso
que eu não escutaria. Aproximo o ouvido do chão
batido e posso também escutar a terra chamando,
clamando o meu nome.

Shirimi.
Shirimi.
No mantra que sibilo está mirra, incenso e ouro.

Navego pelas profundezas deste rio em que sigo o
veio na tentativa de encontrar a fonte.

21. Durante uma sessão de meditação transcedental
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UNO E VERSO 22

No Reino do Nunca Mais fixo os pés no chão – ba-
tido, parado, amortecido pelas pétalas de orquídeas
que lhe dei um dia.

Vem calmo, caseiro, trazendo na fronte o símbo-
lo agudo e anelado com que nos casamos. Deixei de
ser eu para sermos uno e não esqueço do cometa
que por nós passou e rendeu graças.

Na grama verde orvalhada me fez mulher pela
primeira vez e pela última vez olhou-me os olhos, para
parecer longínquo, despedindo o passado que não
passou e foi preso sob suas patas, esperando o dia em
que eu me levantasse com minhas próprias pernas.

22. Nos Xalés de Maracaípe – Pernambuco
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ARCO EM CÉU 23

O pavão dourado abre seus longos braços multicores
acolhendo os seres que por ele vibram.

Eu ali, entre as palmas da ribalta e as palhas do
coqueiro, deixo-me levar, lento, lento e eternamente
a um lugar de sombra, brisa suave. Dali não me quero
retirar, apenas na morte, que passa rasteira e me dá
carona: nas asas do passado, nos sonhos do futuro.

E poderia permanecer por séculos flanando, an-
tes que o pavão dourado abrisse seus longos braços
multicores acolhendo os seres que por ele vibram.

23. Sonho
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ÓREON 24

Da abóbada na última igreja vejo a cidade derramar-se
em sangue e ódio. Espadas e espadachins cavam as
vísceras alheias pensando serem imortais as carnes e
os ossos que os sustentam.

Serei eu o mensageiro do templo? e apenas avisto
a próxima badalada de meu pensamento. Mando-o se
aquietar e ele parece esvair-se pelas orelhas.

Canto e me encanto fazendo o nu das estrelas
voltar a mim e nas estações dos tempos perco a cer-
teza de ter nascido, sustento-me no parapeito de uma
janela azul.

Queimo os meus lábios na tua palavra e se não a
proferir morro agora mesmo sem deixar a semente
brotando na terra escura do esquecimento.

24. Em Amsterdam, no Museu Van Gogh
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VAREKAI 25

Erachi navidad di una karish navionde ispiritus mater
venius, da me, da te.

Prenderlo mi haus, tu vita, marishinezu, a coté
diun´autro viderdemi.

Carish nee, carish preguntare, et mirviconde,
parti, nervi, praticus di nesta, ja, macri, mondo,
dankshent via, krasen mirtus, venia, filius dei, allegro
canti, fin.

25. Em Londres, no espetáculo Varekai, Cirque du Soleil
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O DOMADOR DE BOLAS DE SABÃO 26

Tu me plocs me pla, eu me plocs me plon. E ploc lá,
ploc qui, não ploca plocon. No placa plo, no placa
pli, plaquê, plaqui, não plaploquê.

No se plaque a plocon de plocagem de um ploc
plocante, não se ploquê pla.

Placa ploc pla, plisser plum plonger plinecante.
Plic, ploc e plonc.

26. Em Paris, no pátio do Museu Georges Pompidou, assistindo
a uma apresentação d´O domador de bolas de sabão
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ESTÁTUA DE SAL 27

O trem passa, uma estação, duas. É a força do meu
olhar ou o banco que me prende as pernas?

Imagino ser a moça. Corre para pegar o trem?
Corre para fugir do amor? Seria eu, vista de fora,
como sou vista por dentro? Seria eu passagem, para-
gem, estátua de sal, flores ao vento?

Carrego em meu peito uma certeza que vai desa-
parecendo. No horizonte os trilhos voam, as nuvens
chovem, e, no meu coração, invade toda a dor do
mundo.

27. Na estação central de trem, em Londres
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CONFESSO 28

Esqueço quem fui para lembrar o que sou, e lembro
na esperança de ser o que serei.

Trazendo para próximo o sonho, sei amanhecer
escolhas, apesar do tic-tac contínuo no relógio cuco
da parede.

Você me aparece insone, insano, pedindo aten-
ção. E quando abro os olhos, você se esvaece e me
mostra a outra face, cheia de mitos e acomodações.

Então, meu querido, me ouça, me mate, deturpe
o que lhe disse há tempos:

O mar que enxergo

As ondas que quebram

Bem perto de mim

Me aqueçam

Me esqueçam

Que um dia eu lhe quis

28. Sonho
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ART ENSOR 29

Na cidade de Centeio há primavera, verão, outono,
inverno. No último inverno houve uma nevasca.

Um edifício espelhado pousou no cais do porto.
Venezianou todo o lado esquerdo e os passageiros
saltaram de roupão e máquinas fotográficas.

No outro lado da cidade, um pequeno cabriolé
guiado por formigas operárias recolhe as migalhas do
banquete da corte belga. Prosseguem os costumes de
pompa e egocentrismo enquanto chove sangue coa-
gulado pela primeira vez na cidade de Centeio.

29. Diante de telas de James Ensor
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ÁRVORE DA VIDA 30

O orgulho prendeu-me as garras na terra e não dei-
xou respirar o ar mais puro.

Varreu a inconsistência do pensamento pueril para
prevalecer maduro, carne e osso da espécie humana.

Na lama me lançou mais fundo e não permitia o
gracejar das aves, o pulular dos coelhos, os patos
correndo atrás dos gafanhotos.

Acenderam vaga-lumes no pensamento e eu me ar-
rependi inteira do mal que havia crescido e criado raízes.

Podei meus braços, meus passos longos e agora,
arrastando no rés do chão, posso sentir o aroma da
origem e fim dos tempos.

30. Nos Xalés de Maracaípe – Pernambuco
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SUJEITO OBJETO 31

Duas horas da tarde. Na porta do hotel, outros papa-

razzi a cercavam; eu, o último da fila.
Cada vez que a vejo, os cabelos mais longos, pele

macia, os olhos brilhantes. Hoje não consegui uma
foto boa – talvez o ângulo da objetiva, talvez eu não
tenha dormido bem preocupado com a prova de
matemática de Camila. Mas não há com que se pre-
ocupar: revisamos os algarismos, todas as fórmulas
decoradas, os exercícios corrigidos.

Da porta do hotel sai o Puma negro, conversível
atravessando ruas, ziguezagueando caminhos, becos,
vielas, um brinquedo de esconde e mostra no para-
brisa do meu fusca beat amarelo. Entrou à direita,
virou à esquerda e à direita apareceu um grande
portão de ferro, um grande jardim.

Estacionei por perto, montei rápido a objetiva
para não perder o instante – a enfermeira trouxe um
senhor de cabelos brancos na cadeira de rodas.

Camila enviou uma mensagem de celular.
Acho que fui bem na prova.

Ou respondia ou perdia a foto de um milhão de
dólares.

A Luíza, sabe? Tirou dez na prova passada. Conferi

com ela e das cinco acertei quatro.
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Alisou o rosto do senhor na cadeira de rodas.
Falava baixinho enquanto ele olhava a cerca de ci-
prestes perto da piscina.

Aí vou poder passar o feriado com você. A mamãe viaja

com o tio Felipe – eles querem ir esquiar em Chamonix.

Levantou o rosto – as lágrimas estavam lá,
translúcidas, brilhantes com os olhos, entorpecendo
meus sentidos. E se possível fosse, iria ao seu en-
contro, a colocava nos braços, deixando esvaziar todo
o mar de lágrimas, toda dor se erguendo no peito e
se perfazendo minha, nem mais à foto, nem aos jor-
nais. E a Camila, o meu beijo de boa noite, todo dia.

31. Diante da propaganda do Banco HSBC
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ESTRELA BRILHANTE 32

É numa elegância que eu te vejo, hoje, nunca e sem-
pre. Passaste por mim endomingado e não reconhe-
ce o outro alheio.

Fico aqui a admirar-te, feito boneca de algodão
em dia de feira. E todos me tomaram em suas mãos
pequenas, mas não foram as tuas, suadas, calejadas
de sol e som, cantos e raiar do dia.

O chapéu te esconde de uma última mirada, nem
revelam a festa que perdi e tu estavas vibrante, co-
lorido, iluminado.

Mas não percas mais tempo nas palavras – va-
mos ao beijo, um soco no estômago.

E não me olhes assim, altivo, desafiando as leis
do universo em que mulher não beija homem primei-
ro nem se veste curto e apertado – não creio em ti,
pois ontem à noite deitavas ao meu lado feito menino
de mãos pequenas, desvelando boneca de algodão.

32. Diante da exposição de fotografias Estrela Brilhante, de Bárbara
Wagner
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O ANEL QUE TU ME DESTES 33

Ela queria saber onde estava a mala. Rodavam na
esteira – vermelhas, pretas e marrons. Comprara na
semana passada no shopping, comprara à prestação.

– É uma vez na vida e outra na morte que viajo.
Lucília acalmava Coríntia. As malas iam min-

guando junto com os passageiros e ela nunca se sen-
tiu tão só.

– Minha malinha...
Acenou a alça azul turquesa na curva da esteira.

Mas do alívio retirou um suspiro cortado.
– Está aberta!
Lucília vira esta cena na revista do salão de beleza.

Cuidado com seus pertences nos aeroportos...

Não aceite nada de estranhos...

Via Coríntia sendo levada pelos guardas do ae-
roporto, Coríntia com suas tatuagens de flor-de-lis,
Coríntia sendo despida pelos guardas musculosos,
densos músculos, farda colada ao corpo. Eles a pren-
diam em algema, açoitavam a carne nua.

– Confesse! Confesse que a cocaína era sua, que
você faz parte do Esquadrão da Morte Portuguesa!

Coríntia não sabia se ria, se chorava.
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– Não, não! Mais, mais!
A aeromoça tranquilizou a passageira quando

abriu a bagagem e tudo estava lá, principalmente o
anel de pérola que foi o presente de 15 anos do avô
de Coríntia.

33. Aeroporto de Vitória – Espírito Santo
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ARITMÉTICA 34

Era uma moça protegida, afinal de contas, e as con-
tas não batiam. Esperava dizer ao pai algum dia, pen-
sando que ele ouviria, calado, cabisbaixo, cativo. Ele
cantava aquela música que a punha muda e doce, a
primeira das três filhas, a última da espécie que ouve
estribilhos e os decora até o fim.

Jenny entrou para a escola de cinema e arranca-
va os cabelos toda vez que o professor falava e olhava
enviesado. Precisava editar o filme até segunda, na
terça entraria para a lista dos mais vendidos da aca-
demia; quem sabe Cannes, quem sabe estrelas cain-
do de graça no seu script batido e tido como sem
graça.

Perdeu a noção das horas e toda a hora que o pai
chegava, alegrava seu coração.

34. Após o Curso de Cinema na New York Film Academy
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CONTO UM CONTO 35

Era de todas, uma nuvem muito estranha. Não
esperneava ventos nem acolhia tempestades. Passava
os finais de tarde passando sem querer passar sobre o
Largo da Carioca, porque ali vira uma menina ruiva de
cabelos curtos. Ela saíra com a mãe para fazer compras
de setembro e um setembro assim não faz verão.

A nuvem dizia e se calava, que chovesse o que
chovesse a menina era a mais bela da estação de me-
trô. Para que descer as escadarias e deixar de vê-la,
leve, pululante? Devia ficar mais um pouco e a nu-
vem ergueria o véu para o sol colorir o rosto alvo da
menina ruiva e sua mãe de cabelos, muitos cabelos,
muitas lembranças de carneirinhos de algodão pulan-
do cercas e não voltando mais.

– Volta, menina! Volta da escadaria do metrô para
aqui fora, enquanto eu passo, enquanto existo; daqui
a pouco não sou mais, nem o rastro do pensamento
que se pensou, e se fez, iluminou o outro, se enxergou
e estendeu a mão, na ponta dos dedos acenou com a
vida dizendo sim, criou-se a luz e as estrelas, o sol
varando a Terra, esquentando o mar, brilhando o va-
por crescente até virar nuvem. E eu me fiz inteira,
para ser de todas, uma nuvem muito estranha.

35. A partir da fotografia de Márcia Foletto para o concurso
Contos do Rio do caderno Prosa & Verso, Jornal O Globo
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RESPOSTA À CIDADE REPOSTA 36

Não quis te encontrar antes, Cidade. Talvez por ser
jovem demais e não enxergar nos outros o que existia
em mim mesma. Mas naquele instante em que te ma-
nifestaste insinuante nas ruas corrediças, no vento in-
quietante, nos cavalos marinhos dos guindastes do
porto, dobrei-me em joelhos e te enxerguei só, contí-
nua e contígua aos meus pensamentos.

Não bastam tuas ruas, não calam teus silêncios.
Dobras em mim a farpa do atrevimento de me sentir
obtusa, independente. Oh, Cidade, me deixas um
instante e não me enxergo mais. Sei desta força que
de ti emana e me busca patrícia das minhas origens,
das minhas raízes. Não há lugar em que assim me
encontre e por mais que conheça os quatro conti-
nentes, nesta boca do mundo chamado desejo, en-
contrei o aroma que sonhaste e me embriagaste
inteira. Pudera por outra me apaixonar e seguir via-
gem segura e inocente. Mas não posso mais arcar
com a dor de te ver distante.

Volto sempre e voltarei aos teus braços de ave-
nidas, aos teus lábios de neon, àquela curva em
que nada sei, nada serei, apenas a insensatez de ser
tua e única.

36. Diante do curta Cidade reposta, de Márcio-André
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Patricia Tenório – Recife, PE
Brasil, 1969.

Seu primeiro livro, O major – eterno

é o espírito, recebeu menção
honrosa em ficção, em 2005, no
Prêmio Literário Cidade do Recife.
As joaninhas não mentem, considera-
do “uma fábula para o século
XXI”, ganhou o prêmio de
Melhor Romance Estrangeiro da
Accademia Internazionale Il
Convívio da Itália, em 2008.
Grãos, lançado em setembro de
2007, recebeu o prêmio Dicéa
Ferraz em Poesia e Conto da
União Brasileira de Escritores do
Rio de Janeiro.
A mulher pela metade (2009) é um
romance híbrido, com textos entre
a ficção e a realidade, percorrendo
várias estradas: da reflexão, da
poesia, da filosofia.
Em 2010, participou do Curso de
Direção de Filmes na New York
Film Academy – EUA. Faz parte
do conselho editorial da Calibán,

uma revista de cultura.

www.patriciatenorio.com.br
patriciatenorio@uol.com.br
YouTube: TenorioPatricia
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Este livro foi composto em
Garamond corpo 12 e impresso
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