
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DECISÃO DE MARTINA V. 
 

  

 

 

 

 

Oito da manhã. Não sabe se escreve. Tinha decidido que não escreveria, chega de 

correr atrás dos homens, vamos fazer a história de um outro jeito. Não, não vai 

escrever, está decidido.  

Um pensamento se insiste. E se desta vez for diferente? Se justamente agora 

ela estiver perdendo a chance de que a coisa dê certo? Sexta-feira. Mas ele poderia ter 

se comunicado se quisesse algo com ela. Já faz vários dias que se falaram. Melhor 

não. Dirige para o trabalho. 

 Nove horas. Martina está certa de que não vai escrever. Não deve. Ele também 

tem o telefone dela, afinal. Isso é papel do homem, desde todos os tempos. Atende o 

telefone. Ligação de trabalho. Está cedo, só pode ser de trabalho. Sim, sim. Claro. Ela 

gosta do que faz. Acredita ser uma mulher interessante. Vamos esperar, quem sabe. 

Nove e meia. Mas mesmo que escrevesse não poderia ser agora, ela pareceria uma 

pessoa ansiosa demais. Vamos manter a calma. Dez horas. 

 E se escrevesse? Quem disse que teria algum problema? Não, ela se diz. Se ele 

quisesse encontrá-la, não teria motivo para não ter escrito. Mas e se ele for tímido? 

Parecia tímido. Tenta se lembrar; da outra vez foi ela quem ligou. É a vez dele. Os 

homens precisam ocupar esse papel meio de caçadores, é assim que as coisas são, 

desde tempos imemoriais. Senão eles perdem o interesse. Onze horas. Não vai 

escrever. Dá uma olhada para ver se ele está online. Não está, deve estar ocupado. 

 Ela também está. E se ele achar que ela está ocupada e não quiser atrapalhar e 

por isso não escreveu até agora para ela? Pode ser que ele esteja o tempo todo 
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pensando nela, tentando se controlar para não parecer que está pensando nela. Os 

homens devem fazer isso, é humano, afinal. Deve ser isso. Já já ele escreve. Deve 

estar esperando ficar mais tarde para que ela não ache que ele é tão ansioso. Meio-dia.  

 Martina sai para almoçar. Fala do trabalho. Fala dele. Olha no celular. De 

novo. De novo. Ele deve ter ido para o outro trabalho, já. Será que ela escreve? Ele 

está online. Uma da tarde. Melhor sair do aplicativo porque se ele a vir online talvez 

se iniba e não escreva. Ele é tímido, né. Pensando bem, não teria problema nenhum se 

ela escrevesse. Tantas histórias que deram certo começaram assim. As mulheres estão 

ocupando um outro papel no mundo, afinal. As mulheres podem exercer os seus 

desejos. Poderosas, emancipadas. Olha de novo. Ele não está mais online. 

 Três da tarde. Até que horas ela poderia escrever se quisesse? Também não 

poderia parecer uma decisão de última hora, como quem tivesse levado um cano das 

outras opções. Ou talvez sim. Como se nem fosse importante. Assim ele se coloca no 

lugar certo na vida dela: sem importância, ela está num momento tranquilo, não quer 

nada sério. As mulheres também querem encontros casuais, só sexo, afinal. Quatro e 

meia.  

 O que ela poderia dizer? Mas melhor não. Vai ver ele ainda escreve. (Quem 

sabe não é melhor sair com o Reinaldo? Será que escreve para o Reinaldo? O 

Reinaldo com certeza vai topar fazer o que ela sugerir. Não deve nem precisar sugerir, 

ele é pura disponibilidade. Mas por que o Reinaldo não escreveu para propor algum 

programa de sexta até agora?) 

 Não vai escrever. Ele não merece. Ela tinha certeza de que ele a procuraria. 

Mas ele pode estar fazendo jogo, se fazendo de difícil. Sentiu que ele tinha gostado 

dela. Não teria porque não a procurar. Vai ver ele está tão interessado nela que 

paralisou. Ela é quem vai precisar tomar alguma atitude, já que está mais tranquila, 

menos interessada nele. Ele gostou tanto dela que tem medo de estragar. Por isso não 

escreve. Mas o melhor seria ele escrever. Mas ah, ele ficaria muito feliz se ela 

escrevesse, com certeza. Seis da tarde. Ele é meio travado, não deve ter nada 

combinado para fazer sexta-feira, vai ficar imensamente grato com o convite dela para 

sair. As mulheres hoje em dia podem manifestar seus desejos. Os homens gostam, até. 

E se não gostam é porque são medrosos. Ele não é medroso. Foi um encontro 

verdadeiro. E se ele não gostou dela? Não, ele não teria dito que a procuraria. E se 

aconteceu alguma coisa, deu pau no celular, ele perdeu o número dela? Aconteceu 

isso com ela uma vez, não é impossível.  
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Sete. Não teria problema. Precisa ser verdadeira consigo mesma, só assim as 

coisas podem dar certo. Mostrar seu verdadeiro eu. Tem que só pensar em uma 

mensagem meio casual, senão pode parecer que está ansiosa, e não está, não será 

mentira. O momento novo na vida. Não foi à toa que tantas mulheres lutaram tanto, 

foram às ruas, tomaram pílula, afinal.  

Escreve. 
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Magno chega atrasado para a aula: o trânsito. Esbaforido, senta e posta o computador 

e o celular sobre a mesa. Respira fundo, olhando em volta, como se através do olhar 

das pessoas pudesse tomar par do que o professor diz do outro lado da sala. A 

respiração acalma. 19:22, o celular ilumina quando ele aperta o botão. Nenhuma 

mensagem. 

 As estratégias específicas de marketing virtual têm se provado muito mais 

eficazes que os antigos métodos de atingir o consumidor, o professor diz. De novo 

esse assunto? Se soubesse, não teria corrido. Busca as anotações da aula anterior nos 

arquivos do computador. Melhor anotar, senão dorme – outra noite de insônia, ontem.  

Os sons diminutos das teclas que seus dedos apertam juntam-se aos das outras 

teclas ao redor num acompanhamento seco, como os sons que os grilos fazem na 

floresta à noite, mas num deserto. Embalam a voz do professor em inúmeras notas 

iguais –  detrás de cada, uma letra que ninguém pode distinguir, sem cor, sem traço, 

só aquele eco suave debaixo da voz, orquestra de múltiplos dedos tocando palavras 

invisíveis. No mobile marketing, presume-se uma rede ubíqua à qual os consumidores 

estão constantemente ligados através de seus celulares, anotam todos. Ponto. 

Olha em volta. Todos concentrados, mirando a tela. Em alguns instantes, um 

ou outro levanta o rosto para o professor e logo o mergulha de novo na luz branca. 

Magno se lembra daquele quadro que havia na casa de sua mãe, no corredor, um 
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boneco de madeira se equilibrando em uma perna só, os braços estendidos para o lado 

se apoiando no ar. Imaginou o boneco em movimento, instável, pequenas contrações 

da madeira-músculo de um lado a outro para se manter de pé, até que apóia por alguns 

instantes a outra perna no chão e volta a sustentá-la no nada, de novo imóvel. Uma ou 

outra pessoa olha o celular, procura alguma coisa na bolsa, olha para cima. Magno de 

novo mira o professor e volta a anotar. Aumento impressionante da eficácia 

propagandística, segundo o índice MHF. 

Apoiado na mesa, seu celular silencia em escuro. 19:53, o botão ilumina 

obediente. A moça ao lado tosse. A voz do professor, as teclas de fundo. Magno 

boceja.  

Era a terceira noite seguida de insônia. Programava o celular para despertar, 

apagava a luz, virava de lado. Nada. As pálpebras pesavam, mas o nocaute não vinha: 

seus pensamentos seguiam a luta, rápidos, com golpes de compromissos, lembranças, 

esperas vãs. Virava de lado. Contava carneirinho, desistia, levantava para fazer um 

chá (quase duas horas depois de ter tomado seu remédio), decidia abrir um livro no 

tablet. A luz branca era um fantasma quadrado no quarto escuro. Se demorasse mais 

para dormir ficaria ainda mais cansado no dia seguinte. Suspirava, apagava o tablet, 

as letras já embaralhando. Percebia que tinha dormido ao acordar com o despertador, 

resquícios de sonho sumindo quando, celular na mão, conferia as magno-atualizações 

das redes sociais durante as poucas horas de sono.  

Ações com conteúdo multimídia devem poder adentrar o mundo do 

consumidor não só através de aplicativos, mas também por mensagens, intromissões 

sutis em outros programas e alertas que apareçam sem que o consumidor tenha que se 

colocar em uma busca ativa, as teclas anotam. Uma aluna pergunta sobre a 

necessidade de estar conectado ao que o professor responde que os únicos 

consumidores que interessam são esses, sempre conectados, financeiramente 

possibilitados disso. Existencialmente possibilitados da constante conexão. Magno 

não se dá o trabalho de anotar, é tão óbvio. Não evita olhar para a emissora da 

pergunta enquanto continua teclando que é interessante vestir a propaganda como se 

fosse um vídeo qualquer, ou um aplicativo que será útil ou emotivo.  

O que dá na mesma. Magno se espreguiça. Ninguém parece notar, apesar de 

ele estar sentado no meio da sala. A aula continua, amparada pelo sussuro das teclas.  

Foi quando seu celular acendeu. 

Um wazer agradece o seu alerta.   
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Um wazer.  

Que alerta?  

Magno percorre mentalmente as ruas engarrafadas da vinda. Deve ter sido na 

Faria Lima, estava completamente parada.  

Os aplicativos devem ter as mais variadas utilidades ou despertar os mais 

diversos tipos de emoção, de preferência aquelas que aconchegam as pessoas no 

sentido de suas vidas, as que perpetuam a sensação de infinita conexão. Deve-se 

evitar as que ressaltam a sensação de solidão.  

Mas Magno já não anota. Quem terá agradecido seu alerta anônimo? 

Entra no aplicativo. Ma_U. O nome de quem mandou o waze lhe dizer 

obrigado. De nada, Ma_U. 

Seria um homem ou uma mulher?  

Maurício? Maria Ugolino? Marina Úrsula?  

Para onde estaria indo?  

A essa hora, voltando do trabalho. Cara de cansada, ainda com resquícios do 

penteado da manhã. Indo a academia, talvez? Será que ele já cruzou com ela na 

academia? É perto da Faria Lima. Pensa naquela morena bonita de quem nunca 

chegou perto. A voz do professor soa longe. 

Imagina o carro de Ma_U parado na Faria Lima entre todos os outros carros, 

ela ouvindo música do pen drive pendurado no rádio, sozinha, cantando, agradecendo 

alertas anônimos. De que música gosta? Seria jovem, a Marina Úrsula? Como a 

poderia conhecer?  

Ela anda mais alguns metros, para de novo em ponto morto, cantarolando a 

próxima faixa do último disco do Planet Waves, tentando manter o bom humor. 

Como seu destino (o carro parado no estacionamento da faculdade) poderia se 

cruzar com o dela? Como, se tantos outros carros transitavam na Faria Lima, na 

cidade, no mundo, em todas as horas, engarrafadas ou não? Como seus destinos 

poderiam se encontrar, dois carros entre tantos outros, duas telas de celular com o 

aplicativo waze entre as milhões de pessoas que seguiam os mapas para se locomover, 

para não se perder, enviando e agradecendo alertas, infinitas telas?  

Como duas pessoas podem se encontrar? 

Se ela faz academia, têm interesses comuns. Sempre gostou do nome Marina. 

Imagina a pele macia, o corpo forte. Os olhos cansados, menos que os dele, ela não 
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deve ter insônia. Inclusive dormiria bem ao lado dela. Úrsula não, Marina Ubaldo fica 

melhor. Olha de novo o nome de Ma_U no aplicativo. 

Algo dentro dele apazigua instantaneamente.  

A aula acabou. Sem falar com ninguém, anda até o carro, pensando em 

Marina, tramando jeitos de encontrá-la, viu outro dia no facebook que um cara 

conseguiu achar a mulher que viu por apenas alguns instantes na fila do banco, o 

amor é possível. Coloca “casa” no waze e parte, em direção a mais uma noite de 

insônia. 
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Um átimo e toda a semana se espatifa junto com a tela do celular que cai no chão. O 

repente, o tempo irreversível: a antiga grande novidade. Olha no relógio de pulso e 

decide que dá tempo de levar o aparelho à assistência técnica antes de voltar ao 

trabalho. Procura o endereço no computador (como faria sem isso também?), pega a 

bolsa, onde coloca o objeto recém-inválido, e sai apressada. Ao esperar o elevador e 

durante vários momentos no curto percurso até o local, tem o impulso de verificar o 

aparelho celular, esquecendo-se momentaneamente da tela em cores listradas e 

aleatórias, escondendo detrás da bagunça de pixels toda a sua vida.  

 A assistência fica no primeiro andar de um prédio comercial. Ao chegar, há 

apenas uma pessoa à sua frente: um rapaz de bermuda estampada, as mãos fortes, 

ombros que parecem decididos. Tem novamente o impulso de mirar a tela em busca 

de alguma mensagem e de novo se sente perdida. É isso: se sente sem rumo, sem 

âncora, sem destino. 

 O telefone chega a soar, o que aumenta seu desespero: não pode ver quem está 

ligando e não há meio de fazer o aparelho entender que ela quer atender a chamada. 

Um pequeno pesadelo.  

 O rapaz à sua frente pega a ordem de serviço e se vira em direção à porta. 

Olhos pretos, miúdos, um pouco perdidos (ele também). Quase chega a acenar 

cumprimentando-a na fila, como cúmplice de sua terrível infelicidade. Uma a duas 

horas dependendo do fluxo da loja, a vendedora anuncia, automática, quando ele se 

volta mais uma vez para o balcão e pergunta de novo se quem sabe em uma hora o 

celular não está pronto. 
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 Pronto, a vez dela. Será que tem conserto?, ela diz, angustiada, entregando o 

pequeno retângulo preto metálico e de vidro escurecido. A vendedora nem olha para o 

seu rosto e começa a examinar o aparelho, cumprindo um ritual semelhante ao 

algoritmo que provavelmente se faz em uma sala de emergência quando da chegada 

de alguém que infarta, porém sem pressa alguma, ela nota do outro lado do balcão, 

trocando o apoio das pernas, impaciente. 

 Olha no relógio de pulso, lembra-se de novo que não tem como checar 

mensagens ou ver as atualizações nas redes sociais. Procura algo em volta que lhe 

chame a atenção. Duas pessoas se colocam na fila dos aflitos. Não encontra nada de 

interessante para ver. Olha de novo no relógio, não pode demorar muito senão atrasa 

para o trabalho. 

 Está na garantia?  

 Não sei, acho que não.  

 Se estiver e nós mexermos neste aparelho a garantia será automaticamente 

perdida, a atendente diz olhando-a por quase um segundo, impiedosa, voltando em 

seguida a atenção para o aparelho em suas mãos. 

 Pode consertar, não tem problema. Eu preciso disso ainda hoje. 

 Nome? 

 Luana do Socorro. 

 CEP? 

 01267-010. 

 Rua dos Almêndares, número? 

 195. Apartamento 92.  

 Olha novamente no relógio. 

 Houve queda? 

 Sim, caiu da minha mão agora há pouco e ficou assim. 

 Hm. 

 Ela muda novamente o apoio das pernas. 

 560 reais no débito ou 590 no crédito em até três vezes. Vai querer? 

 Em quanto tempo fica pronto? 

 Uma a duas horas, dependendo do fluxo da loja. 

 Uma atendente do lado apenas observa. Deve estar começando no serviço, 

porque a fila já cresceu e há quatro pessoas atrás dela. 

 Um desiste.  
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 Demora muito ainda? 

 Mais cinco minutos. 

 É que eu já tô atrasada para o trabalho. 

 Hm. 

 Vinte minutos depois dos prometidos cinco ela finalmente pega a ordem de 

serviço, aquele papel tão simples, lastro do seu precioso telefone celular. Já se 

passaram trinta da hora de entrada no trabalho. Acelera o passo, ansiosa também pela 

impossibilidade de avisar de seu atraso na firma. A Helena deve estar morrendo de 

fome e querendo sair para almoçar. 

 Chega esbaforida, exagerando um pouco a cara de desespero na tentativa de 

diminuir a braveza da outra. É que quebrou meu celular!, Luana finalmente diz, o 

argumento final, decisivo.  

 Ah, que horror!, Helena diz, compadecida, o nó da cara se desfazendo, diluído 

na compaixão pelo drama existencial da colega. Você já mandou arrumar?  

 Já, levei na assistência técnica mesmo. 

 Aquela caríssima? 

 Sim, mas era mais rápida que a da Santa Ifigência.  

Pronto, quase invertida a situação: para não atrasar o almoço de Helena a 

Luana até mandou o celular arrumar na autorizada e agora era a outra que, podia-se 

dizer, estava em dívida. Uma dívida de 590 reais, em três vezes. 

Helena sai para o almoço agradecida e Luana assume as funções dela, como 

de costume, durante sua ausência. É o que acontece todos os dias, só que um pouco 

mais cedo. E sem aquela ausência retumbante, o inacessível do mundo escancarado 

através da falta do telefone celular. Quantas, quantas vezes Luana não conteve o 

impulso de pegar na bolsa o aparelho para ter acesso às atualizações, às curtidas, às 

mensagens, a todo o circuito em que estavam todos ligados numa imensidão de 

possibilidades à qual ela, pelas próximas uma a duas horas, dependendo do fluxo da 

loja, não teria acesso? 

O trabalho fica mais denso e difícil. O facebook constantemente conectado na 

tela do computador apenas ameniza, mas não aplaca a falta. O tempo escorrendo 

numa ampulheta enguiçada, feita não de areia mas de pedras, cada uma, uma das 

inúmeras vezes em que vem uma vontade aguda, procedente de seu âmago, de checar 

alguma mensagem no celular. Mas não há mensagem porque não há celular, ora. Um 

vazio. 
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O vazio. 

De pedra em pedra o tempo escorreu.  

Quando duas horas se passam do momento em que Luana recebeu a ordem de 

serviço da mão da atendente, Helena já havia voltado há muito do almoço e aceita 

cobrir a colega para que ela corra até a assistência técnica e recupere, enfim, o 

telefone. 

Assim é. Demora um pouco mais que as duas horas, pois chegando lá, já 

passados uns bons minutos do prazo, Luana ainda precisa esperar mais intermináveis 

dezessete, disfarçados pela atendente de cinco, para o momento, o esperado momento: 

receber em suas mãos, como que novo, o retângulo preto e metálico para onde 

converge toda a sua vida. 

O rapaz dos olhos pequenos estava logo ali, também na fila da retirada do 

aparelho. Mas ela nem viu. 
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A SAÍDA 
 

 

 

 

 

Saio do hospital penitenciário como todos os dias (diferente dos que lá permanecem 

até voltar à prisão, ou até morrer; ou para sempre, quem sabe). Era domingo. Um dia 

claro, ainda mais claro por eu ter acabado de sair do escuro, deixando pelo caminho 

até o carro aquele suspiro de alívio: por hoje, acabou. Eu tinha achado uma vaga boa, 

vaga de domingo, debaixo das árvores, não no lamaçal. O dia estava quase elétrico.  

 Entro no carro. Ao colocar a chave no contato, percebo um volume estranho 

no chão diante do banco do passageiro. Imediatamente reconheço o prontuário azul, 

idêntico a todos aqueles nos quais eu havia acabado de escrever a evolução diária dos 

pacientes internados, grosso, capa dura, o furo na lateral. O que este prontuário está 

fazendo aqui?, não posso deixar de me perguntar. Pego-o na mão. David Foster 

Wallace, diz a etiqueta de identificação. Como o prontuário veio parar no meu carro, 

se nada que está lá dentro do hospital sai, e se meu carro está trancado?  

 Abro-o, curiosa. Folheio, reconheço a letra das minhas colegas psiquiatras. 

Wallace, elas escrevem no cabeçalho de cada evolução, como se fosse o nome que se 

usa no Brasil. Não sabem quem ele é, penso, incomodada. Viro as páginas, quero 

saber como ele está, como passa os dias naquele hospital prisão, qual seu diagnóstico, 

afinal. Mas ninguém entendeu nada. 
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UMA HISTÓRIA REAL 
 

 

 

 

 

Do corredor do avião avistei a fileira 27. Sentei-me na poltrona do meio. A da janela 

já estava ocupada: um rapaz jovem, de boné, mexia em seu telefone celular. Torcia 

para que ninguém ocupasse a do meu outro lado, assim não teria a sensação de ter que 

me encolher tanto, quando um homem alto, quase loiro, a pele marcada e branca, se 

aproximou. 

 Fez um cumprimento quase imperceptível com os olhos e se sentou ao meu 

lado esquerdo. Bom, paciência. Peguei meu livro na bolsa, que coloquei debaixo do 

assento diante de mim, e o abri na página marcada, a 174. 

 O homem tinha as mãos grandes. 

 Tentei ler, mas não consegui deixar de observar aquelas mãos se 

movimentando para tirar um caderno e uma caneta de dentro da mochila preta, 

também colocada no chão. 

 Olhei disfarçadamente o rosto do homem. Ele me pareceu interessante naquele 

olhar rápido, de relance. A boca vermelha e grossa, os cílios longos e claros. Quase 

bonito. 

 Voltei para o meu livro, mas os movimentos da caneta levada por aquelas 

mãos grossas capturavam minha atenção. Um homem que escreve. Um homem que 

escreve num caderno, sentado ao meu lado no avião. 
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 Ajeitei-me na poltrona para tentar fazer com que o ângulo dos meus olhos em 

direção a meu livro alcançasse também o caderno. Estava na iminência de começar a 

desevendar aquelas palavras sendo escritas em letra de mão quando o avião começou 

a se movimentar. 

 Fechei o livro e os olhos e ajeitei-me de novo na poltrona, desta vez para 

frente. Fico enjoada quando o avião vai decolar. Mas tive o cuidado de deixar a capa 

do Bolaño que eu lia virada para cima. 

 Quando o avião já voava alto abri de novo meu livro. O homem ainda 

escrevia. ...as mãos delicadas, consegui ler enquanto fingia me espreguiçar. O homem 

se remexeu um pouco no lugar dele e num mesmo movimento apoiou seu caderno no 

encosto de braço entre nossas poltronas. Ah, assim ficava fácil de eu ler o que ele 

escrevia – ele não parava um segundo de escrever – se eu colocasse meu corpo numa 

posição diagonal.  

 Lia um pouco do Bolaño e disfarçadamente lia o que o homem escrevia ao 

meu lado, quase grudado em mim. Na verdade, lia o que ele escrevia tentando 

intercalar um pouco com meu livro para que ele não percebesse, ou para parecer 

acidental, ou ainda para convenver a mim mesma de que fosse acidental, pois eu 

estava sendo extremamente invasiva, afinal aquele caderno parecia um diário, as 

páginas pautadas, escritas com letra descuidada. Mas ela se senta como se pairasse, 

ou como se estivesse em sua casa, ao mesmo tempo leve e inteira, e cheguei a pensar 

envergonhada e instigada que ele talvez estivesse escrevendo sobre mim. Não, não 

pode ser, ele faria isso ao alcance dos meus olhos? sem que ela saiba, imaginando 

quem seria esta pessoa, os cabelos pretos escorrendo o cheiro doce e leve de xampu 

que chega até aqui Eu tenho cabelos pretos e lisos mas quantas mulheres não tem?  as 

pernas cruzadas que se descruzam até aí pode ser coincidência, mas na dúvida cruzei 

novamente minhas pernas e fechei meu livro, eu estava quase incomodada ela se 

mexeu de novo, se aproximou mais e fechou seu Detetives Selvagens e então fiquei 

paralisada por alguns instantes porque naquele avião inteiro certamente eu era a única 

a ler aquele livro, e não podia mais ser mera coincidência a suposta personagem dele 

estar lendo a mesma coisa que eu. Num instante, pensei em todo um leque de reações 

possíveis, abaixei o tronco em direção à minha bolsa, guardei meu livro e peguei meu 

caderno de anotações e uma caneta. 
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 A caneta dele hesitou por alguns instantes ao meu lado enquanto eu abria meu 

caderno na próxima página em branco. Percebi com o canto dos olhos a intenção não 

cumprida dele virar o rosto para mim, um gesto interrompido, e comecei a escrever: 

 Os dias oferecem surpresas, começam e desviam, ela pegou o caderno e 

começou a escrever ao meu lado, De dentro dos absurdos impossíveis que me fiz de 

armadilha, e talvez só pela existência deles, posso encontrar absurdos possíveis como 

este a letra dela é pequena e rápida, palavras sem bordas, ela escreve muito mais 

depressa que eu (um bilhete premiado roubado do relance da página antes em branco 

que se preenchia dos gestos que acontecem ao lado) por que entre parêntesis o que 

mais importa? de todos os meus livros, a personagem mais completa, mais incrustada 

na vida, enquanto no ar, ela e eu 

 A aeromoça passou oferecendo de beber e de comer, o rapaz de boné aceitou, 

nenhum de nós quis. 

 e de repente duas canetas cozendo linhas vivas, um sorriso oferecido pelo 

branco das páginas lado a lado voando no absurdo acontecido e sorridente, que 

sorriso lindo a metade do rosto dela me oferece e eu, que não consigo deixar de tentar 

ler o que ele escreve tampouco pude deixar de sorrir diante da situação de me ver 

inventada em carne e osso, narrada pelo que a imaginação de um desconhecido 

conhece de mim last night I told a stranger all about you, mulher adolescente dos 

cabelos pretos e cheiro doce mas eu diria então: que talvez fosse muito bom ser 

adolescente tendo vivido algumas coisas, caramba, é muito difícil escrever com 

alguém possivelmente lendo mas que coisas então terá vivido se tem essa leveza de 

quem não sabe de nada e por ter um filho e um trabalho e muitas paixões (bom, isto 

não me tiraria da suposta condição de adolescente) então digo que se eu contar meu 

nome minha idade minha vida eu gosto muito de ler e escrever e sou professor de 

literatura em Brasília eu também gosto muito dos livros mas infelizmente não moro 

neles como gostaria, inventei outra vida em que eu me imaginava caber sem saber que 

seria impossível eu caber em lugar algum mas qual é a outra vida que inventaste para 

ti? se eu contar tenho medo que o absurdo disso se perca, que você escreve com 

palavras tão decididas decididas? sumiram aqui também as palavras quais são as 

perguntas que te poderia fazer? quero saber sua vida As perguntas certas seriam 

muito facilmente respondidas, as erradas são tão melhores você mora em São Paulo 

ou Brasília? Um livro vivo, o momento onde me vejo fictícia sendo chamada a ser 

real e vice-versa, linha eu também tenho um filho, eu moro em Brasília, tenho 37 anos 
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(quase como quando recebendo imenso prazer fico impossibilitada de o proporcionar) 

você entende minha letra? Claro, nítida como o céu que voamos E o passageiro que 

dormia ao lado mal poderia saber o que se passava Quantos anos você tem? 31 Você 

trabalha com o que? Era como uma fuga, várias vozes narrando instantes impossíveis 

que, no entanto, se ofereciam  

 Ele levantou a cabeça e me fixou o olhar sorridente e constrangido e 

maravilhado  

 desculpe te oferecer 

 Ele insistiu com o olhar levantado e eu precisei desviar meu rosto do papel e 

mirá-lo de volta, e depois dos primeiros instantes, cada um segurando seu caderno, as 

respectivas canetas como que ofegantes, em que nos olhamos sem saber como fazer o 

trânsito das letras para a voz, ele continuou a me perguntar aquelas coisas que poderia 

ter perguntado sem que nada daquilo tivesse acontecido. 

 A aeromoça passou recolhendo os restos. 

 Respondi o que sou, embora soubesse que meu quem estava preso nas 

palavras escritas, e fui murchando para me acomodar de novo à poltrona e prosseguir 

com aquela conversa. 

 Se eu pudesse, o teria impedido de levantar o rosto.  

 O avião começou a descer e eu me desculpei porque fico enjoada, virei de 

novo para frente e fechei os olhos. 

 Ednei (até o nome ele me disse) pediu meu telefone, eu passei meu email mas 

nunca respondi quando ele algumas vezes me escreveu. No desembarque do 

aeroporto, acenei de longe, não esperei sua resposta para me virar e nunca mais o vi. 
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CALEIDOSCÓPIO 
 

 

 

 

 

Fumando o cigarro de depois do café, me debrucei na janela. Moro no segundo andar, 

próximo o suficiente da calçada para conseguir enxergar nela as coisas. Meu palco 

vertical. 

 Vejo uma senhora de cabelos cor de palha e ombros pequenos, encolhidos, 

puxada pelo pequeno cachorro cinza. Eu nunca teria um cachorro. Talvez me matasse 

antes de chegar àquela velhice. 

 Depois dois homens de camisa andam lado a lado, em ritmo lento. São irmãos 

de alguma coisa, certamente: de trabalho, de algum interesse. Não de sangue. Um tem 

as mãos juntas atrás, na postura de quem escuta, o outro gesticula. Eu revelei as fotos, 

e a qualidade delas melhorou muito depois que começamos a usar esse processo 

químico novo, ele poderia ter dito. Ou então: eu revelei as fotos, e havia uma mulher 

pelada. Gostosa. O corpo inteiro ali, os pés cortados, fora da imagem. Mas quem 

precisa dos pés, diante dos seios, do sexo, do todo? 

 Ou ainda: eu revelei as fotos, e havia um crime acontecendo por detrás dos 

arbustos. Mas não. Eu sou o Sérgio, não o Júlio. Fora que, hoje em dia, ninguém mais 

revela fotos. 

 Quatro meninas, os colos à mostra, decotes anunciando peitos inexistentes. 

Tinham o mesmo passo, como se tivessem sido recortadas de uma mesma imagem, 

aqueles recortes de papel que a gente depois abria como uma sanfona quando era 

criança, só que em movimento. Falariam de meninos, de atores de cinema, de deveres 

da escola, das próximas férias. Fácil fingir que se imagina quando se segue o molde. 
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 Um homem sozinho anda na direção oposta a elas, se retira para o lado 

esperando que elas passem e depois retoma o centro do caminho. O andar calmo, reto, 

decidido. Nunca poderia ser o meu. Um homem prático, direito, os avessos bem 

escondidos, ou então muito em dia com eles. Um homem de sorte. 

 Vindo do outro lado, uma mulher, esta sim peituda. Tenho tara por peitos. 

Sinto meu pau vivo diante da visão superior daquele decote em V, no ombro esquerdo 

a alça da bolsa, no meio dos ombros, ah, no meio dos ombros, aquela linha de desejo 

concentrado, como se fosse uma seta indicativa para o olhar. Ela anda rápido e logo 

passa. Há quanto tempo não transo?, pensei. Deu saudade da Carla. 

 O cigarro acaba. Lanço-o no espaço vazio entre o muro e o jardim do prédio, 

junto com minhas outras tantas bitucas. Não só as minhas: há também algumas 

brancas. 

Lá embaixo as folhas secas são jogadas ao ar pelo vento.  

Por acaso, estive na janela.  

Olho outro homem passando. Se eu não fosse eu, o fato de que nossas vidas 

nunca mais vão se cruzar me tocaria em algum lugar. 

Fecho a janela e deito no sofá. 
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CASAMENTO 
 

 

 

 

 

Sem ondas te vejo, os dias comuns, tardes de domingo à eternidade. A louça, lavar as 

cortinas, o sexo insosso, pensando noutra coisa. Um outro alguém. Chegar, e sempre é 

no mesmo lugar, ah, eterno domingo: os gestos conhecidos e os adivinhados. A 

privada entupiu, você está com remela, cada um de um lado do mundo da cama. 

Quero assistir Game of Thrones, eu quero dormir, as pequenas derrotas, a imensa 

mofina. Põe a mesa, já vou, já vou, não aguento mais cozinhar pra você. O silêncio. O 

carinho vazio, o caminho vazio, o carrinho de compras abarrotado. Os quadros que 

nunca se vai pendurar, o filtro d’água há anos vencido, mostarda vencida, iogurte 

vencido, a pimenta ainda vai, casamento vencido. O convite de alguém, eu não quero 

ir, você anda sempre mau-humorado. As pequenas farpas, as grandes poeiras, os 

livros não lidos e acumulados, o silêncio, o puteiro, os amigos, a morfina. É amanhã, 

se você não for ela vai ficar triste, faz tempo que a gente não vai pra lugar nenhum. O 

cabelo no sabonete. As unhas cortadas no chão do banheiro. O jornal espalhado pelo 

chão da sala. O silêncio. Você se arrumou? Cortei o cabelo. A festa. 

 As pessoas, os vestidos, o álcool, o álcool. Você me puxa pela mão, as pessoas 

dançam, nós dançamos, escuro luzes escuro. Teu dançar retesou músculos 

improváveis. No descuido das horas sabidas emergiu da inexistência o amor, lento, 

quente como o bafo do dia vindo da janela, surpeendentemente forte, dono de 

lágrimas agradecidas, aliviadas, inexistentes. Eu te amo. 
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O APOIO 
 

 

 

 

 

Foi apenas um instante, mas me disse tanto daquela mulher. O braço esticado para o 

lado, buscando apoio no suporte metálico como se para ali tivessem que convergir 

todas as suas forças. Sem aquela haste, sem tudo o que aquela haste representava, a 

mulher não poderia seguir em frente. Os dedos fechados com força ao redor do 

suporte feito especificamente para eles – os fabricantes sabem daquela dependência, 

daquela necessidade vital, e se esmeram em proporcionar conforto e maciez para as 

mãos que apertam quase a estrangular a superfície arredondada –, os tendões e veias 

do punho aparecendo através da força de um gesto desesperado, o cotovelo esticado, 

retesado como se, por mais habitual que aquele segurar fosse, ele nunca pudesse se 

tranquilizar sobre si mesmo, carregando sempre sentidos ocultos, e a força, toda a 

força necessária. 

 Eu estava sentado em um café de frente para a rua, fumando meu cigarro. O 

espaço de fora era separado da rua por um pequeno cercado de madeira que me 

deixava entrever, através das frestas, pedaços de pessoas, pequenas cenas, fragmentos 

de vida. Quantas histórias me contavam aqueles retalhos.  

Eu podia ver toda a parte superior da mulher acima do cercado. Apesar dos 

cabelos ruivos, da beleza bem formada composta por cada detalhe em seu certo lugar, 

era o braço que me chamava a atenção, quase esgarçado, mais desajustado ainda 

diante do resto dela – sim, seu todo, diante da precariedade absoluta daquele membro 

duro, reto, como que solto do tronco, passava a ser seu resto. 

Ah, a necessidade: quanto apego àquela alça levantada da mala de viagens de 

rodinha aquele braço endurecido denunciava.  
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RACHADURAS 

 

 

 

 

 

Acordou e ele não estava ao lado. Pulou da cama. Só se tranqüilizou ao escutar o 

barulho da louça sendo posta pro café da manhã. 

Bom dia, disse, tentando um abraço. Ele a beijou na testa, segundos de abril. 

 Sentaram. O cheiro de café dava à manhã de sábado o tom de um dia comum, 

só um dia entre outros. Ontem era ontem. Nenhum estilhaço levantado como prova.  

Os dois haviam sonhado sonhos impuros e ficaram quietos quanto a isso (sem 

estilhaços). O sol indo em direção ao alto do céu. 

 A que horas você sai? 

 Mordida no pão, queijo derretido na cara e em cima da mesa, gole de café. 

 Agora. 

 Ela piscou os olhos e deixou na mesa a sua xícara. Vou ficar em casa o dia 

todo. Arrumar umas coisas. 

 Eu sei. Levantando, parou ao lado dela, repetiu o beijo, foi em direção ao 

banheiro. Da porta gritou se ela se lembrava do vidraceiro que viria hoje. Não esperou 

a resposta e se enfiou nos ecos dos azulejos da batida da porta. 

 Batida da porta que não se repetiu na hora dele sair, porque ela estava ali, para 

dar tchau no elevador. Procurou os olhos dele, que se desviaram de qualquer olhar 

mais demorado. Beijo rápido na boca, sem nenhum pedaço de corpo que 

acompanhasse. 
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 Um suspiro ao se voltar para dentro da casa vazia. Movimentou-se pelos seus 

afazeres, tentativa de ocultar todos os incômodos. Cama, louça, os livros que estavam 

desorganizados, aquelas coisinhas há semanas para arrumar. 

 Tarde. O vidraceiro veio. Ligou para dizer que tinha dado tudo certo, ele não 

atendeu. 

 Tinha algum medo, um medo íntimo. Não ousava se deter nele. 

 Um pouco depois das seis, no horário de sempre,  

 

ele chegou. 
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DAQUELAS NOITES 
 

 

 

 

 

1. Sossego 

Do sofá recebo sua ligação. Ainda tenho tempo de terminar a frase, largo o livro com 

a página marcada e atendo. Tudo bem. Estou aqui, no meio da África, já li bastante 

hoje e pretendo continuar. Não, quero ficar aqui. Um beijo. Aproveita. Volto à África, 

depois de tirar com pensamentos-ventos as farpas que poderiam ter entrado e ficado 

nos outros que agora pertenciam, para dizer com precisão, ao sudoeste do continente-

mãe. 

 

2. Farpas (enquanto ela lia) 

Ficaram soltas. Se já existiam não se sabe; pode ser que se tivessem formado, mágica, 

nos intervalos entre as palavras dele, cada instante em que uma já tinha sido dita e a 

outra ainda não tinha tomado corpo, prestes a ser soprada através do telefone. Estou 

na casa do Tião e da Augusta, tudo bem? Ou quem sabe Estou (f) na (a) casa (r) do 

(p) Tião (a) e assim por diante. Outra possibilidade é terem se esculpido, pontiagudas, 

nas interrogações que ela sabia serem vestígios de problemas anteriores, sempre 

engenhosamente elaborados por aquela desconfiança dela. Fazendo o que agora? Não 

quer vir pra cá?, com algo que ela nomeava insistência de quem deve dever alguma 

coisa, sem nem saber que nomeava (isso era a existência intrometida das farpas, e ela 

passeava entretidamente, afinal, pelas ruas de Angola). 
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3. Duração 

Passeio pelas ruas de Angola, ora numa, ora noutra posição no sofá. Quando me canso 

de ambas, levanto, dou alguns passos pela sala enquanto me espreguiço com certo 

contentamento imediato e outro que me embala este e que só dessa forma entrevejo, e 

que se constitui de eu estar a fazer algo útil: o passeio. Da janela vejo as ruas daqui, 

que hoje decidi não passear, recusando o convite recém-recebido de me juntar aos três 

que, agora, sabe-se lá o que andam fazendo. É fácil voltar da sala à África, as linhas 

quase imediatamente se fazem cores e o redor se enche dos barulhinhos de uma 

cidade de fundo, neste tempo aqui e lá. 

 

4. Interruptor 

O barulhinho do telefone cresce e invade as cidades de fundo, olho um momento para 

o teto antes de esticar o braço e alcançar o aparelho e alô, oi, bonito, continuo aqui, e 

você bebeu?, não se incomode com a pergunta, ela é só ela mesma, está bem, aqui te 

esperando. As ranhuras do teto são ótimo descanso para olhares pensativos, nem 

cheguei a pensar, cuidadosa que estou com umas farpas que descobri estarem só 

debaixo do tapete e não terem sido levadas junto com as nuvens, mas já fincam suas 

pontas e Angola ganha gradual distância enquanto o livro pesa fechado na minha 

barriga. Alguém buzina lá fora e o barulho, ah, o barulhinho, pelas páginas amassadas 

de lidas encontro as ruas do Catambor e me demoro ainda algumas linhas pelos lados 

de cá, até que outra buzina pelo susto me disse novamente em passeio, assim como o 

despertar abrupto consegue dar aviso de que antes se dormia. Com uma manobra de 

pescoço olho de ponta-cabeça no relógio, como se ele me respondesse em que rua 

você está agora que no telefone me anunciou a sua volta, suspiro entre aliviada e já 

saudosa do Catambor e volto, como quem se despede, às cores já esfumadas daquelas 

ruas barulhentas. 

 

5. Tomates e cebolas (também assim) 

Diante da pia, ela com o cantinho menor, ele usando a tábua, chegaram com as 

palavras à região onde poderiam, enfim, dizer que estavam insatisfeitos em diversos 

aspectos, ele queria sair mais para diversões, ela não abandonara a idéia maluca de ter 

um filho ou dois, quem sabe três, ele chorava lágrimas de cebola, ela entre o segundo 

e o terceiro bebê lembrava das dicas de culinária para que os olhos não ardessem. 



	 25	

 

6. Inversão 

Ao invés do elevador seguido da porta o que soa é de novo o telefone, fecho o livro e 

aperto com alguma força a mais o botão de alô                          ta bom, não tem 

problema, eu já ia mesmo deitar, ler mais um pouco e dormir, um beijo e tchau. 

Substituo o sofá pela cama e já não consigo mais voltar a Luanda, as pálpebras pesam 

depois de algumas páginas e só tenho tempo de largar o livro no chão. 

 

7. Despertar 

Ela não sabe porque despertou, mas aconteceu e se pudesse se arrependeria bastante 

disso. 

 

 

8. Faísca e explosão 

Estabanada, pego o telefone ao mesmo tempo em que desperto e percebo sua 

ausência, alguns toques me permitem acordar até que você atenda com a voz toda 

misturada a tantas outras vozes, te distingo do meu sono e do burburinho arremessada 

na raiva abrupta que tento te cuspir, gritando com pulmões vindos diretamente do 

sonho onde eu estava há instantes, que esta-noite-melhor-você-não-volte-para-esta-

casa. Alguns outros gritos meus, retrucos seus, e você ignorando as minhas repetidas 

ameaças profere, para derrota e alimento da minha raiva, que está voltando agora para 

casa. 

 

9. Através da porta 

Escuto seus passos longínquos, bem pra lá de Luanda, e mantenho fechados os olhos 

em esperança de sono frustrada de antemão. Atento à sua aproximação (transpondo 

mares) e tentativa de abrir a porta do quarto, que tranquei logo ao desligar o telefone. 

Perplexa, noto seu afastamento sem a menor insistência e imagino suas arrumações 

guiada por sons ínfimos para tratar de conseguir outro canto de aconchego. Mantenho 

olhos fechados, viro na cama, espreito o respirar da casa e tento descobrir o seu. Abro 

os olhos contínuos com o preto e nem me esforço para imaginar que o buraco que 

tenho no peito é da cor da escuridão. 

 

 


