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Bem-vindo à Selva Digital
First…
Deu no jornal que caiu mais um avião. Na internet, tem gente dizendo que foram
terroristas. Outros dizem que foi o próprio governo. E tem louco dizendo que foi Deus.
Na era em que todos têm voz, ninguém aprendeu a calar a boca.
Talvez por isso precisemos de corretor ortográfico. Ontem mesmo ele corrigiu meu
desvio de septo. Mas para transformar meus sonhos em realidade, usei um tradutor
online. Isto tudo depois de engolir uma nova campanha publicitária no café da manhã.
Vomitei jingles o dia todo. Da próxima vez, clico em ―Pular Anúncio‖.
Vivemos mergulhados na escuridão das lâmpadas de LED. Um mundo vilanesco onde
sorrisos faceanos e instagraneanos escondem angústias e sonhos mortos. Ajustes de
matiz e saturação para ocultar pele morta. Mas, pelo menos, a previsão pra amanhã é
sol escaldante, com alguma nebulosidade e possibilidade de chuva e neve. Talvez um
arrependimento e pensamentos angustiantes no fim do dia. Mas isto não vai pro
microblog, claro. Redes sociais não aceitam tristezas ou imperfeições.
Mas quer saber? Não estou nem aí. Eu tenho quem me defenda e me oriente. O
Google Now pensa por mim. Ele me diz o que fazer, onde preciso ir e como chegar lá.
By the way, meu cérebro, amanhã, está de folga. Vou levantar ao meio-dia e se
tivesse que pagar por isso, faria pela internet. E quando acordar, o app do meu
smartphone vai me dizer bom dia! Pode dar joinha.
Agora, deu no jornal que morreu um, morreram dois, morreram zilhões. Mas o
problema mesmo é ver os dois tiques azuis no whats e não ter resposta alguma. Um
tiro no joelho não seria tão cruel. Aposto que dá pra fazer um vídeo sobre isso, colocar
no YouTube e esperar milhões de visualizações. Ou se preferir, fale sobre o que
quiser. Apenas não ignore a regra mor: se for útil, não viraliza. É como diria Clarice
Lispector: “Penso, logo existo”. Ou quem disse isso foi o Arnaldo Jabor?
Enfim, não precisa pensar muito. Pense um megabyte, exiba a ideia em uma tela de 6
polegadas e vá pra poltrona massageadora. Afinal, já foi comprovado por pesquisa:
“Neurônius hestáticos inpulcionam o progreço” (desculpem, mas o corretor ortográfico
travou).
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A Revolução das Baratas
Havia décadas que as baratas pensavam em realizar um grande levante. Estavam
cansadas do ódio peculiar que os seres humanos sentiam por elas, nomeando-as
como o inseto mais repulsivo do planeta Terra.
Injustiçadas, odiadas, temidas. Mal podiam surgir em um ambiente, e o pânico se
instalava por completo. Humanos subindo aos gritos em cadeiras. E sempre havia dois
ou três algozes, empunhando chinelos, olhos vermelhos injetados, a boca espumando,
ansiosos pela carnificina. E se as baratas não fossem rápidas o suficiente, jazeriam
mortas, assassinadas pelos psicopatas. Seu poderoso casco de quitina nunca era
forte o bastante para salvá-las.
E Gene era a líder da revolução baratística. Tinha uma inteligência incrível, uma
memória invejável e uma estratégica sabedoria militar. O assassinato da mãe diante
dos seus olhos, alguns meses antes, fizera despertar o que lhe faltava para liderar a
revolução: o ódio.
Agora, o plano estava parcialmente definido, mas era preciso esperar o momento
certo.
Sua melhor amiga, Salete, sempre temerosa e desconfiada, dizia:
– Mas estamos realmente prontas?
– Nunca antes estivemos tão prontas. – A voz de Gene trepidava com sua raiva
incontida. – Em breve, teremos nossa vingança. Os humanos pagarão cada gota de
hemolinfa derramada.
– Não sei, não. Tem coisa errada, Gene. Os números não batem.
– Como assim?
Salete mostrou um esboço.
– Em nosso último censo militar, ficou constatado que somos 85 baratas para
cada humano. Agora, pense comigo: a maioria dos humanos não tem mais do que
dois ou três filhotes. E muitas das fêmeas deles nem se reproduzem. Mas nossas
fêmeas, em apenas 150 dias, chegam botar 320 ovos. A proporção não bate, Gene.
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Deveríamos ser milhares ou milhões de baratas para cada humano. Onde estão as
outras?
– Você não sabe onde elas estão? Elas estão mortas, Salete – arrematou, séria.
– A diferença na sua estatística é o número de irmãs assassinadas injustamente.
Sentenciadas à morte por chineladas e sufocamento venenoso, enquanto os
algozes gritam ―nojenta‖, ―maldita‖, ―desgraçada‖.
Houve um silêncio entre as duas amigas.
A verdade calou qualquer argumento.
___
Naquele mesmo dia, uma notícia se espalhou entre as baratas. Ninguém sabe como,
mas as baratas tomaram conhecimento de que, no próximo mês, os humanos em todo
o planeta dormiriam durante uma hora, simultaneamente. Era a oportunidade que
Gene tanto esperava.
Salete desconfiou:
– Como assim? Por que os humanos vão dormir todos ao mesmo tempo?
– Você deveria estar me perguntando sobre nossa estratégia de ataque.
– É só que me parece estranho. Todos eles dormindo, ao mesmo tempo? Sei lá,
isso não faz sentido.
– Faremos um ataque simultâneo, em todo o mundo. Atacaremos os humanos
enquanto estiverem dormindo.
– Vamos comê-los?
– Não, minha querida. Pelo menos, não enquanto estiverem vivos. Isso os
acordaria.
– Então, o que vamos fazer?
– Vamos sufocá-los. Entraremos em suas bocas e invadiremos suas vias
respiratórias.
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– Mas…
– Um ataque em massa. Dezenas de baratas saltando sobre a boca de cada
humano. Eles não terão chance de qualquer reação.
– Isso significa que…?
– Algumas terão de se sacrificar. Mas seus nomes ficarão registrados na história.
Figurarão na literatura como as baratas que conquistaram a liberdade para suas filhas
e irmãs.
O plano estava traçado. Gene enviou baratas mensageiras para que avisassem cada
um dos exércitos alocados em despensas, esgotos, sótãos, porões, e até nas matas.
As baratas em todo o planeta precisavam saber. Todas elas deveriam sair dos seus
esconderijos e lutar pela liberdade. A história propagada pelos humanos de que, para
cada barata avistada existem mil escondidas, mudaria. Naquela noite, os humanos
veriam todas elas, mas desta vez, seriam elas a ter os olhos injetados, e a boca
espumando de ódio.
E exatamente um mês depois, a guerra teve início.
Gene saiu pelo ralo do banheiro seguida por seu posto avançado de 249 baratas. Era
meia-noite. Encaminharam-se lentamente para os quartos dos humanos, ansiosas
pelo ataque final. Em menos de uma hora, a raça humana estaria extinta da face da
Terra. Chinelos e inseticidas nunca mais existiriam.
Gene ainda salivava de ódio, quando ouviu um estranho zumbido. Ergueu lentamente
a cabeça. Logo acima, parcialmente camuflada pela escuridão, viu uma figura familiar:
o general Tod, uma vespa-joia. Ele estava a frente do que pareciam 3 ou 4 centenas
de vespas e marimbondos.
O coração de Gene saltou-lhe à boca. Seu cérebro começou a juntar as peças e tudo
se encaixou. Salete tinha razão. O sono coletivo dos humanos não podia ser verdade.
O boato havia sido um embuste criado pelas vespas, as maiores inimigas das baratas,
depois dos humanos. Em um relance, Gene já podia ver seus corpos sendo
arrastados para buracos e servindo de alimento para larvas de vespas.
Gene virou-se para seu exército e, quase sem voz, tentou gritar:
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– É uma cilada… Fujaaaaam!
Mas era tarde demais. Ao grito de comando do General Tod e dos outros milhares de
generais vespas de emboscada em todo o mundo, o ataque histórico das vespas
contras as baratas começou.
Vários anos depois, os jornais ainda noticiariam o misterioso desaparecimento de
todas as baratas do planeta terra.
A culpa, para todos os efeitos, recairia sobre o aquecimento global.
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Sr. Google Pacheco
Quando os funcionários chegavam ao escritório pela manhã, o senhor Google
Pacheco sempre estava lá. Sentado a sua mesa ou correndo de um lado para outro,
mantinha-se no seu memorável ritmo agitado, produção beirando o frenesi. Os
funcionários o admiravam. Era sempre o primeiro a chegar e o último a sair (embora
ninguém tenha testemunhado qualquer um destes acontecimentos).
– Acho que ele dorme no escritório – alguns arriscavam.
Outros já apelavam pro exagero:
– Dizem que ele nunca dorme.
Sr. Google Pacheco. O chefe do departamento de marketing. Baixo e gordinho. Feição
inocente, quase boba. Chamava a atenção pelas roupas, sempre de cores vívidas,
cintilantes. Geralmente, boné azul, camiseta vermelha, calças amarelas e tênis verde.
Às vezes, invertia as cores, mas nunca as abandonava. Roupas estranhas para um
homem de nome estranho.
Quando era novo na empresa, ainda apenas um singelo desconhecido, causava
confusão com seu nome. Liam o crachá e diziam:
– Bom dia, sr. Gógle.
Ele corrigia, sempre sorridente e simpático.
– Não, não. Pronuncia-se Gúgou.
– Gúgou?
– Sim. É a centésima potência do número 10.
– Uau.
Até seu nome carregava o estigma de gênio absoluto.
O Sr. Google era uma enciclopédia ambulante. Parecia ser senhor de todo o
conhecimento. Portador de solução para os mais variados problemas na ponta da
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língua. Para cada desafio proposto no dia a dia da empresa, vertia um turbilhão de
soluções precisas e automáticas.
Com sua eficiência derramada a cada suspiro, de auxiliar no departamento de
marketing chegou à chefia em poucos meses. Com o passar do tempo, a experiência
acumulando-se nas veias, parecia saber o que as pessoas queriam antes de
terminarem de falar.
– Seu Google, o senhor sabe que horas…?
– … será a reunião do conselho?
– Isso. Isso mesmo.
– 16 horas.
Era um gênio. Disposição tamanha, não demorou muito e começaram a abordar
assuntos mais pessoais.
– Sr. Google, preciso de sua ajuda. Como faço para con…
– Conquistar sua melhor amiga?
– Uau. Como o senhor sabe?
E derramava soluções. Como se não bastasse a prontidão, começou a oferecer várias
opções.
– Sr. Google, chocolate dá…?
– Espinha? Celulite? Cólica no bebê?
– Éééé…
– Sono? Dor de cabeça?
– Eu…
– Enxaqueca? Energia? Azia?
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– Isso – disse. – Azia.
– Ahá. Você está com sorte, menina!
Até o poderoso e inacessível dono da empresa, cuja agenda diária se resumia a
constantes viagens de negócio pela Europa, começou a passar mais tempo no Brasil.
E quase todos os dias, ia na empresa. Mas nem entrava em sua sala. Já ia direto para
a sala do senhor Google. Os curiosos e fofoqueiros discutiam o teor das conversas
atrás daquelas portas. Uns diziam que falavam apenas sobre bolsa de valores.
Acontecimentos mundiais, tendências econômicas, essas coisas. Outros achavam que
a conversa só passeava pela arena dos assuntos pessoais.
Independentemente do conteúdo destes encontros a portas fechadas, a empresa só
crescia. E os funcionários eram unânimes em admitir: depois da chegada do Sr.
Google, a vida de todos eles se tornou mais completa e intensa.
Certo dia, o Sr. Google não apareceu para trabalhar. A princípio, pairou uma tensão
camuflada no ar. À medida que as horas foram passando, e o Sr. Google não aparecia,
fez-se um clima de desespero. Começaram a ligar para o seu celular, mas dava como
número inexistente. Alguém tem o telefone da casa dele? O resultado foi o mesmo:
número inexistente. Onde ele morava mesmo? Ninguém sabia. O desespero instalouse no prédio. Ninguém conseguia fazer nada. Ficavam andando de um lado para outro,
perdidos. Nem a dona Gertrudes conseguiu fazer o café.
Durante dias, ninguém trabalhou. Dúvidas sobre o andamento da empresa – diziam
que as ações estavam em queda vertiginosa. Os funcionários sentiam-se curvados
ante o peso dos problemas pessoais que não conseguiam resolver sem a ajuda e os
conselhos do Sr. Google.
Duas semanas depois, e metade dos funcionários não mais aparecia na empresa.
Dois ou três mergulharam de cabeça no alcoolismo. Outro se jogou da ponte. E o
poderoso dono da empresa, quem diria, foi flagrado diversas vezes em prantos,
cambaleando pelos corredores fantasmagóricos e mal-iluminados da empresa que
veio à falência, dias depois.
Quanto ao sr. Google, nunca mais foi visto. Dizem por aí que montou um site e ficou
bilionário. Mas comprovar mesmo, ninguém nunca comprovou.

9
Aconselhando-se Com as Paredes

Amor Transdérmico
Foi um baque surdo e seco. O olhar tectônico, a intensidade sísmica reverberando
artérias em meu peito. O aveludado toque, envolvido no vórtice harmônico presente
em tua pele, a eternidade que tua voz consegue compor com tuas mil notas musicais.
O amor transdérmico flui repentino. Fez-me esperar tua presença só mais um pouco
minha vida inteira. Teu eterno breve instante eterniza meu instantâneo te sonhar.
Um tanto meu querer em ti pensar. Até voar, como que nuvens repousassem
obedientemente em minhas mãos. Partículas de sua personalidade condensando
sonhos em realidade térmica. O amor transdérmico emite pontos luminosos, o
sinfônico ressoar de teu brilho dançando cronometradamente em minha pele.
E assim, velozmente rimada, suavemente contemplada, a frequência do teu timbre
preenche as oitavas em meus céus. Me tempera sono e sonhos, e me reside
eternamente adoçando meu respirar.
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A Dúvida
Enquanto o avião perdia altitude, o cenário era de pânico absoluto.
Ele ouvia gritos e preces ao seu redor. Alguns tentavam ligar o celular
desesperadamente, provavelmente uma tentativa de enviar uma última mensagem
para familiares e amigos. Eu te amo, adeus, eu não deveria ter dito aquilo. Todas
aquelas frases que passam pela cabeça quando se sabe que serão as últimas.
Da mesma forma, ele estava angustiado. A mesma angústia que o acompanhara
desde o momento em que pegara o metrô, 3 horas atrás, rumo ao aeroporto.
Antes que o avião se partisse em milhares de pedaços, sua angústia se resumia em
uma única e persistente pergunta:
— Será que eu desliguei o ferro de passar?
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Mulheres Inteligentes
Era uma garota culta. Notoriamente culta. Poucos atrativos físicos, mas um cérebro de
causar inveja. Cursava o último ano de artes. Nas horas vagas, ouvia Pachelbel, lia
Sartre, contemplava Dali, consumia Godard. Não simplesmente vivia. Exalava saber.
Inspirava criação. Criava inspiração.
E entre tanto inspirar, ele transpirava paixão. Ele, perdidamente apaixonado pela
―Garota Saber‖ que nem sequer sabia de sua existência. Como ela, ele também não
era dotado de atrativos físicos. Mas, diferentemente, era burro como uma porta.
Mas o amor consegue ser destemidamente desbravador quando quer. Por isso, ele
estudou tanto quanto pôde todas as preferências e gostos dela. Demasiada
informação. Repetição. Associação. Recapitulação. Noites e noites em claro.
Mas, ao menos, a recompensa lhe parecia perfeita e eterna.
Num barzinho universitário, ela sozinha junto ao balcão. Ele respira fundo. Aproximase, um andar cautelosamente calculado. Senta-se ao lado, fingindo distração.
Ele diz, após pedir a bebida, sem olhar para ela:
– Esse ambiente é um tanto quanto claustrofóbico. Remete-me a Misery.
– Como?
– Digo: esse bar. Claustrofóbico. Misery.
– Misery? – Ainda estranhando a abordagem do ―estranho‖.
– Uhum. Sir King.
– Ah – um ―ah‖ de quem compreende. Ótimo. Ponto positivo.
– Só faltava estar nevando – brinca, nova referência ao livro.
– É. – Desanimadoramente monossilábica.
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E então faz silêncio. Ele esperava um comentário convidativo, algo que fugisse às
interjeições desestimuladas. Nada bom. Mas o amor consegue ser tapadamente
persistente quando quer. Por isso, ele espera uma ―deixa‖.
A música ambiente, algum jazz que ele não conhece (o que não é de surpreender),
termina, deixando uma aura de silêncio onde sussurros podem ser ouvidos. Ele
suspira profundamente. Arremata:
– Play it again, Sam!
Ela sorri. Outro ponto positivo.
– Também amo Casablanca – ela diz.
– Assisti três vezes essa semana.
– Puxa!
– Sabe como é?!? Um fã inveterado de Humphrey Bogart.
– Eu nem tanto. – E faz silêncio.
Ela discorda. Ponto negativo. E ainda por cima, o silêncio. Ele precisa continuar o
assunto que conseguiu arrancar-lhe um sorriso. Mas falar o quê? Nunca assistira
Casablanca em toda sua vida. E não conseguia se lembrar dos detalhes do filme que
havia estudado, em alguma revista. Pouco importa. Continue. Continue.
Então, resolve arriscar:
– Pobre Scarlett O´Hara.
– Como? – Ela ri. – Scarlett O´Hara em Casablanca?
Excesso de informação. Dados cruzados. Reorganize, reorganize. Scarlett O´Hara.
Nunca mais sentirei fome em minha vida. ―Minha Vida de Cachorro‖? Não. Tente se
lembrar das associações. Scarlett. Fome. Sem comida. Sem, porque alguém levou.
Comida que o vento levou. Aham, é isso!!!
Pontos de suor aflorando na testa, apressando-se em ressalvar:
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– Refiro-me à sessão de logo mais. E o Vento Levou… quarta vez essa semana.
Só de lembrar o que a pobre Scarlett vai passar, fico emocionado.
– Sério? Costuma chorar nos filmes?
– Até em Chaplin Marx.
– Quem?
Dados cruzados. Simplifique, simplifique.
– Hãã… Chaplin, o vagabundo.
– Ah, sim. Ele tempera as piadas com emotividade. Consegue emostar as
lágrimas.
– Concordo. – Ele deixaria a palavra ―emostar‖ para o próximo encontro com o
Aurélio. – Mas nada que um pouco de Mercury Rev após não resolva.
– Hum… Boa pedida. Mas quer uma sugestão: prefira Smiths. É mais
simbiôntico.
Simbiôntico? Biôntico. Biônico. Olho biônico. Eletrônica, deve ser.
– Sim, um som eletrônico é uma ótima sugestão.
– Smiths, eletrônico?
– Hãã… – Mais suor. Reorganize. Que inferno é esse tal de Smiths? Seria Will
Smith??? Arrisque. – É que o rap tem algo de eletrônico.
– Rap?? The Smiths é rock.
– Rock? Sim, claro. Foi o que eu disse. RAP. ―Rock to Alternative People‖. Um
movimento musical ocorrido nos guetos londrinos, iniciado nos anos noventa.
– Smiths nos anos noventa? – rindo.
Anta. Por que não colocou ponto final depois de ―londrinos‖? Agora se vira.
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– Hãã… bem… É que talvez você não tenha ouvido a demo que lançaram na
década de noventa, antes de estourarem nos anos dois mil.
– Anos dois mil? – quase gargalhando.
Ele pigarreia. Demasiadamente embaraçado. Quase entregue. Quase… Mas o amor
consegue ser insensivelmente cara de pau quando quer.
– Me desculpe. Estou um pouco confuso. Qualquer um ficaria após contemplar
Rembrandt por duas horas seguidas.
Surpresa:
– Você gosta de Rembrandt? Não acredito! Eu amo Rembrandt. Amo, amo, amo.
Me diga: qual seu quadro preferido?
Quadro preferido? E agora? Acesso ao banco de dados mental. Qual era o nome
daquela coisa cheia de rabiscos? ―La Gioconda‖? Não. ―Peloton‖? Esse é um álbum
do Delgados. ―Sagrada Família‖? Melhor não arriscar. Cruzamento de informação.
Miscelânea. Mistura indigesta. E agora?
Ele, evasivo:
– Prefiro aquela fase após ele cortar a própria orelha.
– Mas quem cortou a orelha foi Van Gogh.
– É… Então… Pra ser bem sincero, estou começando agora a apreciar os
pintores italianos.
– Italiano? – Rindo de novo. – Rembrandt era holandês.
– Era? Bem, isso era o que se acreditava no século 15…
– Mas Rembrandt viveu no século 17.
– CHEEEEEGA!!! – grita.
Ele se levanta, furioso, e retira-se do bar sem dizer mais uma palavra sequer.
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Das aulas com a Garota Saber, aprendeu uma importante lição: mulheres inteligentes
são complicadas demais.
E nessas horas, nem o amor...
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Passarela da Misantropia
Caminho obedientemente atrás dele. Seus passos me parecem lentos. Como se
desfilasse na passarela da misantropia. Como se não soubesse para onde ir.
Percebo a tristeza no seu tom de voz. Quando ele diz meu nome, ele saliva solidão e
angústias mal resolvidas. Não entendo o que ele diz, mas entendo, ao mesmo tempo.
Não sei se me faço entender. Mas seu tom de voz diz tudo. E seu tom de voz agora é
um manancial de depressão que rasga seu peito, outrora, vivaz.
Uma pena. Prefiro quando ele emana traços de felicidade. Momentos raros, devo
destacar. Desde que ela foi embora. Desde que ela saiu pela porta da frente e nunca
mais voltou. Lembro-me até hoje. Ela, raivosa. O semblante determinado. Não olhou
para mim. Não olhou para trás. Não olhou para o que construíra. Simplesmente, partiu.
Ficamos eu e ele. Desde então, dois solitários. Porque a dor dele é minha também. Eu
o amo. E compartilho a sua dor. E, de alguma forma, percebo que ele sabe a verdade
sobre mim: eu jamais seguirei os passos dela. Jamais vou abandoná-lo.
Sempre que ele chamar Rex, eu irei até ele, o rabo abanando, tentando lhe conferir
traços de afago em um dia repleto de desavenças internas.

17
Aconselhando-se Com as Paredes

Aconselhando-se Com as Paredes
Não seria o mesmo homem dali para a frente. Não desde que começara a conversar
com as paredes. A princípio, falava sozinho. Vítima da síndrome do pânico, não
colocava os pés para fora de casa, havia meses. Trabalhava pela internet. E fazia
compras pelo mesmo canal. A solidão lhe fustigando as costas com fúria, mês após
mês, concluiu que precisava ampliar as amizades.
Foi assim que começou a falar com as paredes. Na sua imaginação fértil, cada uma
delas era uma pessoa – paredes machos, paredes fêmeas. De repente, seu
apartamento estava ocupado com outros 16 ―seres vivos‖. Para fins organizacionais,
cada uma das paredes tinha um nome.
A princípio, as paredes eram mudas. Apenas ouviam os seus devaneios e
concordavam passivamente. As coisas complicaram um pouco quando elas
começaram a responder. As falas lhe conferiram personalidades, à medida que
expressavam suas ideias. E não é fácil um grupo tão grande de pessoas conviverem
pacificamente debaixo do mesmo teto.
As mais tímidas pouco se expressavam. Outras, porém, só se dirigiam a ele na base
do berro. Um grito aqui, outro ali, o timbre autoritário lhe ritmando ações e
pensamentos.
Certo dia, uma das paredes do seu quarto, Cinthia, lhe disse de forma autoritária:
- Você devia sair um pouco. Você precisa de sol. Vá para a rua, vá ver pessoas.
Ele ficou abismado com o pedido. Durante muito tempo, todas as paredes podiam
discordar entre um ponto ou outro. Mas nenhuma delas jamais o aconselhara a sair de
casa. Todas eram unânimes em lhe convencer de que tinha um universo completo
dentro daquele apartamento.
Hesitante diante das palavras de Cinthia, ela insistiu, agora mais incisiva:
- Se não sair hoje, vou me jogar em cima de você. Se me desafiar, eu te soterro.
Ele começou a se imaginar, deitado à noite, em um sono profundo, quando uma
parede despencaria sobre sua cabeça. O pavor lhe invadiu acompanhando o
pensamento.

18
Aconselhando-se Com as Paredes

Diante da sugestão absurda, e da ameaça violenta, ele saiu do quarto, rapidamente.
Caminhou, tropeçando em direção à porta de saída. Estava realmente determinado a
sair de casa, tamanho seu pavor, quando foi interrompido por Roger, que sempre
discordava de Cinthia em tudo:
- Se sair por esta porta, vou me jogar em cima de você.
Encurralado com as ameaças, ficou indeciso. Queria tão somente viver. Por este
motivo, obedeceu Roger e nunca saiu de casa.
Mas, para sua segurança, daquele dia em diante, passou a dormir no sofá.
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Discalculia e Dislexia – Uma História de Amor
Menino com discalculia conheceu menina disléxica. Encontros casuais que reservam
impactos múltiplos e eternos. Olhos atentos a detalhes por outros desprezados,
cruzaram-se.
Ele não conseguia contar quantos foram os olhares e a menina não podia descrever o
que eles diziam. Mas eram muitos e não falavam pouco.
Nas conversas, ele evitava dados matemáticos.
– Há quanto tempo me observa? – Ela perguntou.
– Humm… Muito tempo. – Evasivo.
– Muito? Mas, muito quanto?
– Hã, muito muito. Digo, parece que foi ontem. Como se o tempo congelasse
quando a beleza se eterniza em nossa frente.
Ela sorriu. Tocou seu rosto. Ele retirou o papel do bolso, ainda trêmulo e estendeu-lhe.
Ela passou os olhos por cima, visivelmente embaraçada, a dislexia impedindo uma
leitura fluente. Por isso, devolveu-lhe o papel.
– Pode ler para mim?
– Minha letra é tão ruim assim?
– Não, eu só me atrapalho um pouco, às vezes. Pode ler para mim?
Ele leu:
– “Paro o tempo com minhas mãos. Ele me obedece. Sou rei, quando te vejo.
Sou rei. Os ciclos que aguardem. O tempo que tire suas férias. Preciso me aquecer na
chama que flui do teu olhar. E não posso me incomodar. Não me incomodem. Sou rei,
e enquanto estiver com minha rainha, não me interrompam. E assim, consuma-se.
Ninguém ousa me desafiar enquanto componho canções com o som de sua voz”.
A menina apaixonou-se sem palavras. Mas fazia questão de enumerar as intensidades
que retumbavam em seu peito em somas e múltiplas sensações. Já ele não conseguia
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contar os dias até encontrá-la. Mas era capaz de ler, traduzir e registrar as notas que
deslizavam pelos lábios dela, instantes fracionados antes de beijos que se
eternizavam. Beijos que duravam eras, embora ele não soubesse dizer quanto tempo.
Beijos de um sabor adocicado que ela não seria capaz de descrever no papel.
Na falta de fórmulas matemáticas, o menino abusava das descrições. Na falta de
palavras, ela enumerava suas múltiplas alegrias. Equacionava em precisos momentos
a intensidade de um amor que saltitava de seus poros.
As brigas nasciam e renasciam de suas limitações, embora o tempo lhes ensinara a
se entender e se aceitar.
– Você está 30 minutos atrasados. Não se deixa a namorada plantada 30
minutos na frente de um cinema.
– Mas eu mandei mensagem dizendo que ia me atrasar.
– Eu vi, mas, mas, a mensagem estava confusa.
– Confusa? Eu só disse que ia me atrasar bastante, só isso.
– Bastante? O que é bastante pra você? Por que não diz quanto tempo vai se
atrasar e pronto?
– Você sabe que não sou bom com números.
– E você sabe que não sou boa com palavras escritas. Da próxima vez, me
ligue ou mande áudio. Não gosto que me mandem mensagem de texto.
Casaram-se numa data que ele jamais conseguiria se lembrar. E lembrar pra quê?
Tudo o que ele precisava ele tinha: o mesmo amor com que a amara desde que lhe
escrevera o primeiro poema, embora até hoje, ela ainda não tenha entendido.
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Josefino – O Primeiro Imperador da Terra de Cego
Desde criança, Josefino era a pessoa mais famosa e requisitada na Terra de Cego.
Sendo o único habitante que tinha um olho, não havia uma só alma viva que não o
procurasse.
Em Terra de Cego, as festas eram rotina. Nestas ocasiões, as pessoas se produziam.
Vestiam suas melhores roupas, caprichavam no penteado e maquiagem. Depois,
corriam até o Josefino para perguntar o que ele achava. Isso sem falar nas inúmeras
vezes em que o pequenino Josefino foi arrastado até as lojas e determinava se as
roupas ―caíam‖ bem nos clientes. Se ele dizia não, o vendedor tratava de tatear e
trazer outra opção. O cliente só comprava as roupas quando Josefino dava seu ok.
Com o tempo, inteligência mais aguçada ao fincar os pés na adolescência, Josefino
percebeu que podia tirar algum lucro com a habilidade. Começou a cobrar pela
consultoria. Não dava uma única opinião se não lhe pagassem: seja em espécie ou
favores. Acompanhava as pessoas em suas compras, sugeria decoração, opinava na
construção de casas, armazéns e palácios. E foi assim que sua riqueza começou a
crescer vertiginosamente, dia após dia, ano após ano.
Com a demanda sempre crescente, passou a cobrar exorbitâncias. Somente os
homens e as mulheres mais ricos podiam lhe pagar. Em certo momento, os nobres
passaram a lhe trazer pretendentes apaixonados para ver se eram belos o suficiente
para lhes permitir casar com suas filhas. Se Josefino não elogiava a beleza do
pretendente, lá se ia um rapaz aos prantos, desiludido e solitário.
Com a riqueza e poder extraordinários, Josefino construiu um castelo. Montou uma
gigantesca guarda com mais de mil guerreiros. Passou a erigir monumentos em sua
homenagem. E, finalmente, aos 25 anos, proclamou-se rei da Terra de Cego. A partir
daí, passou a ser conhecido como Imperador Josefino I.
Certo dia, um viajante com dois olhos chegou à cidade. Ele tinha sido atraído pelas
notícias de Josefino, de como tinha construído um império com apenas um olho. Se
um olho fora capaz de tornar um homem imperador, dois olhos (deve ter imaginado o
viajante) fariam com que se tornasse um deus.
No dia que o viajante chegou à cidade, e proclamou ser possuidor de dois olhos, todos
foram ao seu encontro. Uma multidão de centenas de pessoas. Contrário às suas
expectativas, o viajante foi agarrado, levado à praça pública e linchado até a morte
pelos moradores.
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Sua morte foi muito rápida. Provavelmente, nem teve tempo de aprender a valiosa
lição: Em terra de cego quem tem um olho é rei. Mas, quem tem dois é uma aberração.
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As Moscas Também Amam
A mosca estava profundamente depressiva. E como não estar? Seu corpo expelia
tristeza e angústia. Mal nascera, e a brevidade dos seus instantes já anunciavam: sua
morte a esperava em apenas alguns dias. Em 15, 20 ou no máximo 30 dias jazeria
esquecida, servindo apenas de alimento para outros insetos… Se é que teria tal
utilidade!
Pobre sina! Voando entre decomposições, alimentando-se de podridões, a escolha
perfeita para todos os males e imperfeições. Uma constante atração por tudo aquilo
que é desprezado pela espécie dominante na Terra.
Pobre mosca! Seu coração palpitava calor, um estômago que regurgitava boas
intenções, um cérebro que planejava uma vida cheia de objetivos.
Fazer o bem. Salvar vidas. Gravar seu nome na história. Será que esperava demais
de si mesma? O que fazer, afinal? Concluiu ser uma mosca diferente de todas aquelas
que a precederam. E como tal, iria em busca do seu destino alternativo.
Começou a voar aleatoriamente em busca de um sentido na vida. Sentiu um atrativo
odor de carniça ao sobrevoar um terreno baldio, mas resistiu à tentação – precisava
lutar contra suas inclinações, contra cada traço instintivo.
Continuou vagando em direção ao tudo e ao nada, e chegou em uma casa de
humanos. Entrou calmamente pela janela e começou a inspecionar o local. Voou por
toda a casa para descobrir que, no total, havia quatro pessoas ali. Cada qual ocupava
um cômodo diferente. Ao inspecionar cada um, a mosca compadeceu-se ao ver seus
rostos. Embora parecessem distraídos com aqueles pequenos aparelhos em mãos,
emitindo uma estranha luz fosca, na verdade, havia um vazio em cada semblante.
A mosca percebeu muita dor em cada traço daquelas faces. E concluiu que, mesmo
em sua vida curta e sem objetivo, jamais sentira tamanha solidão como aqueles
humanos pareciam padecer. Seu pequenino coração condoeu-se com tanto
sofrimento contido. Todos eles eram seres mortos, apesar de ainda respirarem.
Em busca de fazer a diferença, a mosca resolveu fazer-lhes companhia. Por que
sobrevoar materiais em decomposição se poderia consolar aqueles que ainda
respiravam? Quem sabe sua presença pudesse trazer um pouco de calor e ânimo
para aquelas pessoas. Ela não poderia abanar o rabo como um cachorro, nem se
esfregaria nos humanos como um gato. Mas encontraria uma forma de expressar seu
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carinho.
Cheia de amor e boas intenções, a mosca tentou uma tímida aproximação. Para que
fosse vista, aproximou-se dos olhos do humano. Não soube porque, mas ele afastou-a
com um gesto brusco. Talvez não estivesse acostumado com expressões de carinho.
Talvez estivesse simplesmente assustado.
Talvez fosse melhor uma aproximação mais gentil. Na nova tentativa, a mosca
solidária pousou nos lábios do humano. Foi quase um beijo, uma expressão de ―estou
aqui se precisar‖. Mas, aquele foi seu último ato. Em um movimento rápido e certeiro,
o humano esmagou a mosca com as duas palmas.
Aquela mosca imaginava ser a única em busca de um objetivo na vida. Enganou-se.
Morreu sem ao menos saber que outras milhares de sua espécie tiveram (e ainda
teriam) o mesmo fim, ao tentar consolar aqueles seres que estavam mortos, apesar de
ainda respirarem.
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Construindo Verônica
A personagem do seu mais novo romance nasceu primeiramente como uma névoa.
Não tinha um corpo, nem um rosto. Não tinha nome, nem trejeitos ou tom de voz. A
primeira característica definida sobre a personagem foi seu passado: levada ainda
criança, junto com os pais, para um campo de concentração nazista. Fora separada
deles e nunca mais os viu. Ponto.
E agora?
Com esta característica judia, ela começou a ganhar formas. Um rosto longo e fino, a
pele clara e suave. Tinha um olhar triste, com bolsas, levemente inclinado às bordas
externas.
Seria atraente? Com certeza. Ela buscaria vingança. E como tal, precisaria de
atributos que lhe facilitassem alcançar seus objetivos. A beleza contribuiria para isso.
Assim, ganhou longos cabelos cacheados, lábios capazes de se contrair em um
arrebatador sorriso. Mas seria baixa. Precisava fugir um pouco do clichê de mulher
bonita e alta. Livros estão cheios de mulheres assim. Seria bonita, sem dúvida, mas
seria baixinha. E não poderia ser criada sem um corpo atraente. Os longos vestidos
realçariam cada contorno cuidadosamente elaborado em seu corpo.
E teria força moral, claro. Precisava ser inteligente, vivaz. Planos seriam levados do
papel à prática por uma mente e corpo ativamente interligados. Para isso, não poderia
ser uma mulher sensível. Os anos que passara nos campos de concentração, a perda
prematura dos pais, tudo isso criou cicatrizes emocionais que embruteceram seus
sentimentos. Por esta razão, um adendo: ainda teria um sorriso arrebatador, mas não
exatamente natural. Via de regra, não sorria. Só quando o sorriso se tornava uma
arma para atingir seus objetivos.
Que maravilha! Já não era mais uma névoa. Agora tinha um rosto, um corpo, um
passado e um objetivo. A esta altura já poderia ganhar um nome. Um nome forte
acima de tudo, combinando com a personalidade que acabara de vir ao mundo. Laura
seria uma boa opção. Mas não era suficientemente ameaçador. A personagem
precisava ter um nome que reverberasse nos ouvidos quando fosse pronunciado.
Paola? Ainda distante. Filipa? Sem chance. Até que enfim surgiu... Verônica.
Bravo! Bravo! Bravo!
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Verônica era o nome perfeito! Combinaria com seu semblante, com seu passado, com
sua ânsia por vingança.
O surgimento dela no livro seria diferente. Em vez da cansativa descrição física, ela já
apareceria em ação. Elegante, entraria em um banco. O dono seria um banqueiro que
enriquecera ao se aliar aos nazistas, e colaborou com a carnificina de judeus.
A primeira frase de Verônica precisava ser ―a frase‖. Impactante. De tirar o fôlego.
Uma frase que de imediato mostraria aos leitores quem ela era.
Qual frase? Seria melhor uma pergunta. Personagens confiantes confrontam seus
antagonistas com perguntas inquietantes. Algo como:
– Se lhe perguntassem a origem da sua fortuna, o senhor coraria?
Coraria? Muito fresco. Não combina com a força de Verônica. Que tal algo mais
corrosivo?
– Se lhe perguntassem a origem da sua fortuna, quantas voltas seu estômago
daria?
Boa! Mas, ainda assim, soa confuso. Alguns leitores não entenderiam.
Outras dúvidas começaram a surgir: como ela conseguiria este encontro exclusivo com o

banqueiro nazista? Ela não seria uma cliente rica. Então, como teria acesso a um
homem tão poderoso? Teria encontrado com ele por acaso no banco? Inverossímil.
Talvez fosse uma jornalista que publicara notícias embaraçosas sobre o banqueiro.
Meio clichê. Ele encontrara Verônica em uma festa e se apaixonara? Demasiada
conveniência revela pouca criatividade do escritor.
Droga! Porcaria de personagem complicada. Talvez seria melhor deixar de lado essa
coisa de vingança. E também abandonar essa coisa repetitiva de judeu traumatizado
por nazistas. Esta receita está batida demais. Talvez fosse o momento de tentar algo
diferente, mais atual. Até meio científico.
Verônica trabalharia em um laboratório que estudava meios eficientes para dar um fim
seguro para lixos hospitalares. Exposta aos resíduos de um material desenvolvido
ilegalmente e em segredo, ela começaria a sofrer mutações. E se tornaria uma
aberração.
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Mas não seria legal uma linda mulher passar por isso. Melhor se fosse uma mulher
comum, sem muitos atrativos. Ou melhor ainda: seria um homem. Isso, um homem!
Alto, comum e com um nome banal. Perfeito! Ele atenderia pelo nome de... Tadeu.
Bravo! Bravo! Bravo!
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Praia, Maldita Praia
Odiava praia. E como não odiar?, costumava perguntar. Se os elementos que
integram uma praia fossem friamente analisados, não haveria como não nutrir
sentimentos de repulsa por este ambiente agressivo à saúde e ao bem-estar. Malditos
grãos de areia que sempre insistem em entrar onde não devem, um sol infeliz torrando
a pele e multiplicando melanomas e não-melanomas, além de uma água imunda e
fétida, proliferando bactérias que fazem a festa no corpo dos ingênuos que ali se
divertem.
Por esta razão, ao chegar aos 60 anos, Antenor nunca reservara um dia sequer de
suas férias para adentrar praias entupidas de pessoas com suas micoses purulentas,
como costumava dizer. Os amigos e familiares, claro, sempre se incomodaram. As
férias dele sempre se limitaram a viagens para o interior, turismo de aventura.
Mas quando Antenor completou os 60 anos, a família decidiu mudar esta história. Sem
seu conhecimento, compraram um pacote turístico para uma badalada praia do
Nordeste. Tudo incluso: passagem, estadia, alimentação e até transporte local. E,
obviamente, tudo mantido sob rigoroso segredo. Para o Antenor, diziam que as férias
seriam no interior, para uma daquelas cidades cuja atração se limita apenas a comida
e bebidas típicas. Só depois que enfiaram o velho dentro do avião, devidamente
afivelado, comunicaram que o destino seria uma praia.
Houve um princípio de escândalo. Me tira daqui, eu não quero pegar câncer, eu não
quero micose pútrida leprosa em minha pele, e por aí afora. Mas com alguma
conversa, inclusive ameaça de divórcio da dona Arlete, botaram o velho de volta ao
bom juízo e ele manteve a boca fechada, a viagem toda. Mas ainda dava para ver em
seus olhos a ira diante da traição de todos aqueles que um dia ele jurara amar.
Ao chegarem à praia, a família esperou pelo pior: um escândalo mais ostentoso do
que o dado no avião. Mas ao contrário, o semblante de búfalo mal-humorado do velho
Antenor cedeu diante da visão arrebatadora, do frescor sem igual, da agradável
intensidade que o casamento entre sol, areia e mar proporciona.
Durante aquele dia, a família concordara em uníssono: nunca tinham visto um Antenor
tão feliz quanto naquela tarde ensolarada. Ele até trocou algumas palavras amistosas
com outros que se estiravam na areia, nas proximidades.
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Na semana seguinte, na viagem de volta de avião, Antenor garantiu a todos que não
aguentaria esperar as próximas férias. Nas semanas seguintes, no máximo em alguns
poucos meses, daria um jeito de voltar para a praia.
Isso, lógico, após ele tratar e curar a micose tinha crural, a pitiríase versicolor, e a
onicomicose subungueal distal e lateral.
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Merchan
Plínio Macedo. O nome não dizia muito. A vida dele, então, nem se fala. Não tinha lá
muitas expectativas. Até tinha um bom salário, mas o tédio era tamanho que lhe
chegava roubar o fôlego.
Cumpria horários, dizia sim senhor dezenas de vezes por dia, conversava só o
essencial com esposa e filha. E entre uma coisa e outra, sempre esquecia de sua
rotina embrutecida, ao mergulhar suavemente no mundo do verdadeiro sabor de um
café Melitta. Exigente na apreciação de sua bebida favorita, Plínio sempre fazia
questão de tomar o Sabor da Fazenda, com o seu tradicional sabor de café moído na
hora.
Naquela manhã, após tomar o melhor café do Brasil em sua xícara Touch da
Nespresso, Plínio deu um beijo automático em sua esposa. Nem reparou na filha
deitada confortavelmente em um sofá Nepal, de três lugares, com assento retrátil,
assistindo TV. Por isso, sem dizer-lhe ―bom dia‖, saiu emudecido pela porta. A cabeça
dele estava envolvida pelas obrigações que lhe aguardavam no escritório e no chefe
psicótico que infernizaria seu dia pelas próximas 10 horas.
No elevador, encontrou com a vizinha do 43. Ela presenteou as narinas de Plínio com
o frescor delirante do majestoso Perfume Lady Million. Plínio, no entanto, continuava
com seu semblante de pedra.
Na recepção, o porteiro do prédio, que era cego de um olho e era uma das poucas
pessoas que gostava de Plínio, ouvia a rádio CBN, para se manter sempre informado
com notícias de primeira mão.
Plínio devolveu, sem qualquer entusiasmo, o bom dia do porteiro e saiu do belo
edifício que era mais uma das maravilhosas obras da construtora e incorporadora
Gafisa.
Ao atravessar a rua, ainda envolto com a rotina corrosiva de mais um dia de trabalho
banal, Plínio não percebeu o caminhão em alta velocidade. A explosiva freada não foi
suficiente para diminuir a violência do impacto que jogou o corpo de Plínio vários
metros a frente. Um baque seco que prenunciou gritos e murmúrios de desespero de
todos ao seu redor.
Em meio ao turbilhão de pensamentos e sentimentos confusos que o abordaram
segundos antes de sua morte, Plínio teve um incrível sensação de paz e felicidade.
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Naquele momento, foi invadido por uma sublime gratidão ao se convencer de que
nunca mais precisaria aturar seu chefe psicótico.
MORAL DA HISTÓRIA: A vida pode lhe trazer inúmeras surpresas, mas hálito
verdadeiramente fresco, somente com creme dental Colgate.
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Dartófolis
Não conseguir se lembrar de quando acordou é algo assustador. Pior ainda é não
saber como se veio parar aqui. Quer um pouco mais de tempero TERROR na trama?
Eu nem sequer sei onde é ―aqui‖.
Estupefato, confuso, eu olho ao redor. Recolho informações: aqui é uma rua
movimentada. Pessoas indo e vindo apressadas. Normalidades anormais. E um cheiro
acre no ar. Cheiro azedo, oras. Mãos secas. Ar úmido. Nervos e pele. Sou eu, mas…
quem eu sou, afinal?
O que você faz em uma situação assim? A única coisa possível: pedir informações.
Perguntar onde estou, claro. Mas… pergunta estranha pra burro essa. ―Onde estou?‖
Não pega bem. Melhor perguntar o nome da rua. Faço isso. Uma mulher com uma
criança no colo. Ela me olha de forma estranha. Desconfia de mim. Ao que me lembre,
não transmito ameaça. Que cheiro maluco é esse?
Ela responde:
– Rua Soleneve.
Soleneve? Nunca ouvi nada parecido. Complicado. Melhor perguntar pelo nome do
bairro. Aproveito a cidadã desconfiada e pergunto. Ela responde:
– Pinhal Roxo – diz, enquanto me dá uma boa olhada de cima em baixo.
Repito para mim: ―Pinhal Roxo, Pinhal Roxo…‖ Realmente, não conheço nenhum
bairro Pinhal Roxo em Florianópolis, e pelo que sei… Espere. E se por acaso eu não
estiver em Florianópolis? Isso explicaria o cheiro estranho no ar.
Será que fui raptado? Sonambulismo? Múltiplas personalidades? De repente, sou
invadido por uma sensação de que essa história não é a minha.
Assustado. Perto do desespero. Onde estou? Confiro meu reflexo na vitrine de uma
loja. Ufa, sou eu, afinal. Pelo menos isso.
Me aproximo de um policial. Pergunto o nome da cidade. Ele leva a mão a arma, mas
não a saca. Apenas preparado. Desconfiado de mim. Me olha da cabeça aos pés. E a
mão na arma. Vai sacar, quer ver? Quer ver? Não saca. Só responde, desconfiado:
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– Ouro Bom.
Ouro Bom????
Existe alguma cidade chamada Ouro Bom em Santa Catarina? Eu nunca ouvi nada
parecido… A não ser que… Oh, não! A não ser que eu não esteja em Santa Catarina.
A situação não poderia ser pior. Ou poderia?
O policial ainda me olha desconfiado. Mão na arma. Espera por minha reação.
Resolvo arriscar:
– Policial, poderia me dizer em qual estado do Brasil estamos?
Ele cerra o semblante. Segundos depois, dá um sorrisinho:
– Brasil? Brasil??? – Começa a rir. – Cada maluco que me aparece – E sai,
gargalhando.
Tudo gira ao meu redor. Pane. Pânico. Falta-me chão. Falta-me ar.
Sonambulismo está descartado. Múltiplas personalidades também. Eu não conseguiria
sair do país assim. Ou conseguiria? Definitivamente, acho que fui sequestrado. E
como escapei? Droga, o que faço agora? Talvez entrar em contato com o consulado.
Como vou explicar como vim parar nesse lugar se nem mesmo sei onde estou?
Preciso descobrir em que país estou. Devo estar próximo do aeroporto ou de um porto,
caso tenham me trazido de navio. Em qualquer um dos dois, consigo informações que
me ajudem a descobrir o que aconteceu.
Paro um menino que me olha desconfiado.
– Ei, garoto, me diga uma coisa: qual é o nome desse país?
– Hã?
– O nome desse país, qual é?
– Dartófolis.
– Dar... quê?
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– Dartófolis.
– Dartófolis??? Mas, em que porcaria de lugar da Terra fica esse Dartófolis?
Ele me olha com uma cara engraçada.
– Terra? Terra??? – E desaparece no meio da multidão, se acabando em
gargalhadas.
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Conversa Particular
Ei, leitor, eu conheço você. Não adianta ignorar e achar que estou falando com outra
pessoa. Não, não estou falando com outro. Aliás, você deveria parar com esta mania
de se esquivar, como se fosse um figurante na peça da vida. Antigamente, você não
era assim. Então, reassuma seu lugar. Reassuma sua responsabilidade. Eu estou
falando com você. E é inútil que seu coração se acelere como acaba de acontecer,
porque isso não vai me fazer calar.
Eu sei que sua vida tomou um rumo diferente daquilo que sempre sonhou. Mas será
que isso não aconteceu com outros também? Então, por que razão hoje, ao levantar
de sua cama, você teve aqueles pensamentos inquietantes? Por que se achar a
pessoa mais injustiçada do mundo? Por que nem ao menos tentou sorrir ao se olhar
no espelho pela manhã? Aliás, que careta foi aquela que você fez com a boca? Se
tivesse tirado uma foto, aquilo daria um meme. Agora mesmo você estaria bombando
no Face e Instagram.
Eu conheço você. Estive sempre por perto. Sei de todas as vezes que você saiu a
noite, perambulando, sem qualquer direção, querendo apenas ver luzes e pessoas.
Por um instante, eu quase senti a sua dor. Por uma fração de segundos, cheguei estar
ali, ao seu lado, bem no exato momento em que você viu um casal e um bebê, e
sentiu uma pontada de inveja. Lembra-se? Jamais vou esquecer daquele seu olhar.
Conheço seus elos e desapegos. E sei tudo sobre suas rimas. Sei que quando era
criança, você tentou voar batendo os braços. Sei que você abre inúmeras abas no
navegador e sempre promete: ―Daqui a pouco eu leio‖, mas nunca, nunca lê. E sei que
a pessoa que mais te fez gargalhar na vida, nem sabe o seu nome.
E agora, eu sei, você está pensando que este texto é para outra pessoa. Oh, céus!
Chega de defensivas, por favor. O sinal para amadurecer soou, anos atrás.
Pensa que não sei quantas vezes você olhou para a imensidão e pensou em sumir?
Pensa que não sei quantas vezes você acessou aquele site de viagens e viu quanto
custava uma passagem só de ida para o Egito? Você quis largar tudo e desaparecer.
Não se sinta mal com isso. Em nossa sina imperfeita, todos entramos em pane, vez ou
outra.
É, eu sei que agora você acaba de dar um suspiro de alívio, e pensar:
– Ufa, não é comigo. Eu nunca pesquisei por passagens para o Egito.
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Nunca pesquisou? Certeza? Cuidado, sua mente pode pregar peças em você.
Eu te conheço tão bem, embora não saiba disso. E, por isso, sempre fui capaz de
interpretar as sombras em seus olhos. Ou você acha que não percebi seu desespero
ao ver Jorjão se entregando aos braços e abraços da doce Madalena? Pensa que não
sei que você se sentiu invencível quando viu a imensidão verde sobre aquela
montanha em Machu Picchu? Ou que você sonhava em ter um hamster, mas no fim,
acabou criando um wallaru?
Como assim? Não tem a mínima ideia de quem seja Jorjão ou Madalena? Franziu o
semblante ao ler ―wallaru‖, e se perguntou: ―Mas que porcaria é essa?‖
Bom, talvez, no final das contas, eu posso ter confundido um pouco as coisas. Você
talvez não seja quem eu pensava.
Mas que pesquisou por passagem só de ida pro Egito, ah, isso pesquisou.
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Abra Antes das 8h05
Chegou ao escritório pontualmente às 8 da manhã, como todos os dias. Ocupando o
topo da hierarquia da liderança, não podia se permitir o luxo de chegar ainda que
apenas um minuto atrasado.
Cumprimentou a secretária às 8 da manhã. Dona Madalena exibia aquele mesmo
sorriso congelado de todas as manhãs. Estando vários degraus abaixo na hierarquia
da liderança, ela sabia que não poderia chegar depois que os confiantes passos do
senhor Walmor adentrassem o escritório. Plena conhecedora do autoritarismo daquele
homem, jamais ousou este tipo de desafio.
Ela lhe passou alguns documentos, correspondências, recados e o jornal da manhã.
Ele caminhou até sua sala. Quando o relógio marcou 8h01, ele se sentava em sua
poltrona reclinável marrom, revestida com couro ecológico.
Uma olhada rápida pelas correspondências. A maioria foi deixada de lado, já que não
justificavam ganhar sua atenção… pelo menos não às 8h02 da manhã de uma
segunda-feira que prometia mais vitórias para aquele vencedor.
Mas uma das correspondências chamou-lhe a atenção. Estava endereçada a ele:
Walmor Cláudio Junkes. Mas foram dois detalhes que capturaram a atenção dos seus
olhos vívidos: após seu nome, estava escrito ―o Porco‖. O segundo detalhe é que dizia,
em seguida: ―Abra antes das 8h05‖.
Os olhos vívidos, como primeira e automática reação, repousaram no relógio: 8h03.
―Boa estratégia de marketing‖, pensou.
Curioso, abriu o envelope. Havia um pequeno papel e uma única frase. Os dizeres
eram confusos e, ao mesmo tempo, sinistros:
“Uma bala vai penetrar seu corpo às 8h04”
Os olhos vívidos congelaram. As mãos vacilantes iniciaram uma assustadora dança
tremulante, como se possuísse alguma doença generalizada do sistema
neuromuscular.
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Poderia ser uma brincadeira, é verdade. Mas para um homem com um histórico de
vida como Walmor Cláudio Junkes, nunca se poderia ignorar uma ameaça como
aquela. Por isso, saber quem deixou a correspondência era o primeiro passo a tomar.
Levou a mão trêmula ao telefone para chamar dona Madalena. Foi quando percebeu
que a secretária já estava de pé em sua frente, em um silêncio estatuário.
Ele a encarou. Mostrou o bilhete misterioso e perguntou:
– Dona Madalena… Quem deixou isto?
Dona Madalena não respondeu. Ela simplesmente conferiu o relógio. Em seguida,
mostrou-lhe os dentes em um ameaçador sorriso gélido.

39
Aconselhando-se Com as Paredes

Desconfiança Mata
A desconfiança não lhe soava como um defeito; para ele, era sua principal arma. Na
verdade, a defesa perfeita, inexpugnável, por meio da qual garantiria sua
sobrevivência em um mundo repleto de traição.
Por isso, desde pequeno, sempre carregara a desconfiança em seu coldre, e a sacava
de modo rápido e impiedoso, tão somente se sentisse ameaçado. Do seu ponto de
vista, as pessoas sempre estavam com segundas (e péssimas) intenções.
Desconfiava de cada gesto, cada palavra, cada olhar.
Quando ainda era um pequenino garoto, nunca comia coisa alguma do que a babá lhe
servia – deve estar envenenado, pensava. Perdeu as contas de quantas sopas e
aveias eliminou privada abaixo. Por conta disso, passava fome, é verdade, mas
melhor do que se contorcer e espumar no chão do quarto até a morte, antes que os
pais chegassem e providenciassem socorro. Isso, claro, se eles não fossem cúmplices
da babá.
Aquilo que poderia ser apenas uma estranha mania de criança, continuou como uma
fiel companheira por toda a vida. Se dois conhecidos conversavam ao longe e lhe
lançavam um olhar: estão falando da minha vida. Se dois estranhos na mesma
situação: estão pensando em me sequestrar. Se alguém o olhava com seriedade,
estava encarando-o. Se sorria, tirando um barato. Se as pessoas simplesmente não
olhassem para ele, devia existir alguma razão para ignorá-lo de tal forma.
Não cedeu aos galanteios da garota mais bonita da faculdade porque com certeza, ela
e toda a turma, estavam tirando onda com ele. Não foi buscar a moto que ganhou no
sorteio da concessionária porque devia ser pegadinha. E nunca aceitou um pedido de
desculpas porque “gente falsa cresce que nem capim em terreno vazio”.
Não tinha paz – e que paz, afinal? Alguém sempre estavam falando mal de sua vida,
tramando algo contra ele, planejando levá-lo ao fundo do poço.
Certo dia, no banco onde trabalhava, Zé Pedro, seu melhor conhecido (evidentemente,
não tinha amigos) levou-o até um canto da sala e sussurrou:
– Rapaz, ouvi dizer que você vai ser promovido.
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– Promovido? Eu?
– Quem diria hein Tenório!? Gerente do banco! Parabéns, meu amigo, você
merece.
E saiu de perto. Assim, sem mais nem menos.
Desconfiou de imediato. Aquilo não estava cheirando bem. O Zé Pedro queria ser
gerente, todos sabiam disso. Ele não ficaria distribuindo sorrisinhos e parabéns se
visse outro assumindo o cargo. Ainda mais chamando-o de ―meu amigo‖.
Estavam armando pra cima dele, isso era inegável. O que queriam afinal? Talvez, que
ele já começasse a agir como chefe, reprimindo todos e, por seu comportamento
agressivo, ganhasse as contas. Ou melhor: que ele ficasse convicto de que seria
promovido e como não existia promoção alguma, ia tomar satisfação com os
superiores. Resultado: ganharia as contas pela petulância. Ou talvez existisse algum
outro plano maquiavélico por trás daquela conversinha mole. Eram dezenas de
funcionários no banco. Todos unidos em derrubá-lo. Um conluio para desfrutar do
prazer de vê-lo ser humilhado e despedido.
Mas isso jamais aconteceria. Ele não daria esse prazer para aquele bando de
carniceiros. Orgulhoso irredutível, sairia por cima, de queixo erguido.
No dia seguinte, escreveu uma carta para os superiores e pediu demissão.
Os superiores, abismados e ao mesmo tempo decepcionados com a atitude dele, não
tiveram outra escolha senão promover o Zé Pedro à gerente.
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Primeiro Encontro
No seu primeiro encontro romântico com uma garota, levou junto a mãe. Rapaz criado
sob os mimos da mãe viúva e de duas tias solteironas, não se sentia seguro nem para
assinar o próprio nome. A ausência de qualquer uma das três figuras femininas fazia
com que Alfredo perdesse até a fala.
A independente Paloma, que se produzira para o grande encontro com tamanha
vivacidade, agora olhava para a cena berrante com uma estranheza perturbadora.
– Oi Paloma, essa é minha mamãe.
Após uma eternidade para recuperar o fôlego, Paloma manteve o decoro e não tocou
no assunto. Trocou dois beijinhos com o Alfredo, dois beijinhos com a mãe e se
sentou à mesa do restaurante. Durante o jantar, a mãe, sob os tufos de cabelos
brancos e uma pele desgastada, falava sem parar. Até de boca cheia. Falava sobre
receitas, o clima, a violência da cidade, e sobre cada um dos programas de TV, desde
os Bom Dia Qualquer Coisa até os Boa Noite Coisa Qualquer.
Em dado momento, a mãe foi ao banheiro. Delicada como uma duquesa, disse sem
rodeios:
– Dá licencinha que vou ali no banheiro dar uma urinadinha, mas já volto. Vocês
esperem eu voltar pra conversar que não quero perder nadinha. – Era só o que faltava.
Foi só a figura embalsamada desaparecer, e Paloma disse entre dentes:
– Alfredo, você tá louco? Por que você trouxe sua mãe no nosso encontro?
– Ah, Paloma, me desculpe, mas eu não podia deixar a mamãe em casa. Ela
tem medo de ficar sozinha.
– Medo de ficar sozinha? E o que eu tenho a ver com isso?
– Mas, o que você queria que eu fizesse?
– Eu queria que… – Falar e bufar são duas coisas difíceis de se fazer ao
mesmo tempo. – Eu queria que você tivesse feito qualquer coisa, qualquer coisa:
deixado ela sozinha, levado ela pra casa do vizinho, acertado ela com uma pá e
enterrado no fundo do quintal, menos ter trazido ela com você pro nosso encontro.
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– Puxa, Paloma. Como você é insensível. Até parece que nunca teve uma
mamãe.
– Para, para. Ela não é sua ―mamãe‖.
– Como não?
– Ela é sua ―mãe‖. Você já tá crescidinho demais pra ficar com essa de ―mamãe‖
daqui, ―mamãe‖ dali.
– Na verdade, eu costumo chamar ela de ―mamãezinha‖, mas achei que você ia
me achar meio infantil.
– Oh, você infantil? Imagina, Alfredo! Um homem que traz a ―mamãe‖ num
primeiro encontro não tem nada de infantil.
– Eu não gosto desse seu cinismo.
– Homens infantis fazem outras coisas: fazem xixi no penico, usam shampoo de
bebê, e só dormem com a luz acesa.
Alfredo ficou embaraçado. Tentou desviar os olhos, mas o encabulamento o entregou.
– Eu não acredito, Alfredo. Eu não acredito. Qual dessas três coisas você faz
ainda?
– Ééé…
– Todas elas?
– Não, todas não. Eu não durmo com a luz acesa. Porque a luz incomoda a
mamãe.
– O quê??? Você dorme com sua mãe?
– E com as minhas tias, também. Mas por elas, poderia deixar a luz acesa.
– Com as suas…? Não, não. Pra mim, chega. Adeus.
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– Paloma, espera. Espera.
Apesar das súplicas de Alfredo, ela se levanta e desaparece de sua vista.
Quando a mãe volta, percebe o filho sozinho e triste, e pergunta:
– Que foi, meu bebê? Que cara é essa?
– Mamãe, tenho uma notícia triste pra te dar.
– O quê?
– A Paloma terminou com a gente.
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Micro-contos
Queria escrever um livro que chocasse seus leitores. Escreveu sua biografia.
Na ânsia de amar, declarou-se apaixonado à sua imagem no espelho. O reflexo o
rejeitou terminantemente.
Costurou uma risada em seu coração. Gargalhava a cada palpitar.
Amou como jamais havia amado. Nunca havia amado.
O vento deslizava suavemente pelo seu corpo e rosto. Teria sido lindo, se não fosse
apenas um banho de sol, na prisão de segurança máxima.
Por falta de criatividade, escreveu um micro-conto.
O suicida pulou do topo do décimo andar. Na metade do caminho, se arrependeu.
Apertou rewind, voltou ao topo e foi ser feliz.
– O que este conto precisa para ser um micro-conto?
– Bom, não precisa ter pé nem cabeça, mas é essencial ter menos de 140
caracteres.
– Droga, então já era.
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Declarações de Amor Inusitadas
Se o amor já era complicado, os criativos fizeram questão de torná-lo um emaranhado
ainda mais complexo. Pelo menos, no tocante às declarações de amor.
Tais declarações costumavam ser mais simples e poéticas. Um anel, um pouco de
suor frio e gagueira, e um ―quero viver para sempre ao seu lado‖. Era o suficiente para
deixar a amada trêmula com lágrimas teimando em aflorar dos olhos. E para que mais
do que isso? Bom, mas isso costumava ser em outras eras, quando os dinossauros
ainda rondavam soberanos por aí, quando a terra ainda era plana e sustentada por
quatro elefantes.
Esta foi a triste constatação de Afrânio ao assistir às mais variadas e exuberantes
declarações de amor correndo o mundo pela internet. Vídeos no YouTube de
apaixonados planejando e executando suas declarações de amor com estratagemas
mirabolantes, planos surpreendentes de tirar o fôlego, o ―eu te amo‖ reformado com
criatividade, ousadia e superprodução.
Claro que Afrânio ficou desanimado. Seu amor por Florisbela era sincero, mas não
havia residente em seu peito a coragem necessária para se declarar diante de mil
pessoas, nem dinheiro para alugar um avião, e tampouco criatividade para elaborar
um plano vistoso para surpreender a amada.
Pensou na possibilidade de agir como nos tempos dos dinossauros. Compraria um
anel, levaria ela ao parque e diria que queria envelhecer ao seu lado. Mas Florisbela
não era bela só no nome. Tinha um sorriso capaz de desestruturar até os mais céticos
no amor. Achar que balançaria uma mulher daquelas com apenas um anel e uma
declaração sincera era viver uma utopia e assinar a própria rejeição.
Por isso, Afrânio achou que precisaria ousar, ou o próximo pretendente criativo
conquistaria sua amada e o deixaria à deriva.
Assim, Afrânio encheu-se de coragem, apelou para o professor YouTube e resolveu
copiar uma declaração de amor com superprodução, embora nada viável para o seu
orçamento mendicante. Mas acabou dando um jeito: apelou para um vistoso
empréstimo no banco. Assim, conseguiu contratar uma orquestra, uma empresa para
produzir faixas, outra para fazer uma chuva de pétalas de rosa, e uma terceira para
organizar toda a bagunça e dar-lhe um caráter altamente profissional.
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E chega o dia da execução, o nervosismo à flor da pele. Na saída da faculdade, tarde
da noite, Florisbela foi surpreendida pela orquestra, pelas faixas, pela chuva de rosas,
sob olhares de alguns amigos e muitos curiosos. Evidentemente, foi invadida pela
surpresa, ceticismo, emoção e outras expressões faciais que nem os mais íntimos
seriam capazes de traduzir. Quando a orquestra parou de tocar a romântica melodia,
Afrânio se aproximou e colocou-se de joelhos. Suspiros como que ensaiados
reverberaram na plateia. Até que ele se declarou, palavras cuidadosamente
escolhidas e copiadas da internet, claro.
O ―sim‖ de Florisbela ecoou durante meses nos ouvidos de emocionado Afrânio,
enquanto ele fazia os pouquíssimos preparativos para o casamento, visto que
precisou simplificar o que já seria simples. Endividado até o pescoço e com o nome no
Serasa, devendo para o banco e para diversas empresas, Afrânio precisou fazer um
casamento tão simples quanto aqueles que eram realizados na época em que os
dinossauros dominavam o planeta.
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Amores Virtuais
Chegou à conclusão de que a única forma de encontrar o seu príncipe encantado era
por meio de sites de relacionamentos, especializados em unir pessoas com
características semelhantes. Moça tímida, recatada, criada sob o rigor de um pai
severo, nunca fora de sair, fazer amigos, paquerar. Encontrar um namorado, dentro de
casa, assistindo novela das 6, das 7 e das 8 seria humanamente impossível. Por isso,
chegou à conclusão de que precisava mudar. E a solução seria acreditar em amores
virtuais.
Acessou o site. O primeiro campo a ser preenchido era ―Apelido‖. Um apelido, meu
Deus! Mas que apelido? O apelido de criança? Nem pensar – ―Miss Pança‖ estava
fora de cogitação. Assustaria qualquer pretendente. Ela precisava de algo mais
sugestivo, mas sem ser extravagante demais. Que tal ―Donzela Romântica‖? Não era
o exemplo perfeito de criatividade, mas não deixava de ser sincero. Se não fosse
sincera agora, o que dizer depois de iniciar um relacionamento?
Mas na hora de preencher campos como Idade, Altura e Peso, hesitou. Sinceridade
demais desgasta a relação, pensou, como se fosse uma especialista em relações
amorosas. Por isso, diminuiu idade e peso, e aumentou a altura.
No campo Cantor (a) Preferido (a), achou que Xuxa ia passar uma imagem ruim.
Melhor Elis Regina. Homens gostam de mulheres cultas. Livros? Na vida, ela só tinha
lido Dale Carnegie. Por isso, arriscou um Patrick Sufind – embora ela tentasse se
referir a Patrick Süskind – que fora citado em alguma nota da Cláudia, mês passado.
No campo Sonho, chegou à conclusão de que se colocasse a verdade (aquela que
cultivava ternamente desde seus 12 anos) de que queria casar e ter 3 ou 4 filhos, ah,
aí sim ninguém se interessaria por ela.
No final das contas, havia mudado tantas características, tantas referências, tantas
especialidades que a ―Donzela Romântica‖ poderia ser qualquer pessoa do mundo,
menos ela.
Ficou deprimida ao perceber que, se ela agia dessa maneira, ocultando suas
características e inventando outras qualidades; sim, se ela agia de tal forma, não seria
difícil imaginar que outros agiriam da mesma maneira. Em outras palavras: se
recebesse o e-mail dum jovem de vinte e poucos anos, atlético, olhos claros,
nominado Poeta Coruscante, deveria entender: coroa desorientado, barrigudo,
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consumidor assíduo de espetinho e ovo cozido no Bar do Joca, e torcedor fanático do
Grêmio Maringá.
Pensou melhor. Bem melhor, por sinal. Fechou o navegador sem salvar seu cadastro,
e foi assistir emocionada, a mais uma eliminatória de A Fazenda.
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Xeque-mate
A vida imita a arte. Às vezes, acontece o contrário. Mas quanto à vida imitar o
tabuleiro, aí, a coisa já parece bastante descabida. Mas não para o Leonel.
Leonel, quando criança, sempre fora retraído. A timidez era uma companhia constante,
sempre próxima e intensa. Sob esta realidade, os amigos foram poucos. Namoradas
então, nem se fala.
Até que descobriu o xadrez. Os pais ficaram contentes. Perceberam que o filho, pela
primeira vez, sentia paixão por algo. É verdade que ele continuava enfurnado no
quarto, se relacionando com poucos. Mas ao menos seus olhos irradiavam uma
intensidade que podia fazer com que o casal respirasse aliviado e pensasse: ―Ele não
vai se matar‖. E isto era suficiente.
Leonel virava madrugadas diante do tabuleiro, ora jogando contra o computador, ora
contra usuários anônimos em sites de xadrez.
Com o passar dos anos, a rotina pouco mudou. Até arrumou emprego, casou, teve
dois filhos, mas nunca deixou de lado sua grande paixão.
Embora incomodadas, as pessoas mais próximas não chegavam a encarar aquilo
como um grande problema. A esposa resmungava, fazia cara de desgosto, mas o
xadrez nunca havia se tornado o estopim de uma grande discussão, muito menos
ameaçado o casamento.
Até que o vício evoluiu, e se tornou uma obsessão.
Leonel passou a ver sua vida como um acirrado jogo de xadrez. Neste cenário
distópico, todos ocupavam seu lugar em um gigantesco tabuleiro.
Ele era o rei. A esposa, evidentemente, a rainha. Seus pais receberam a alcunha e
função de bispos. Aos sogros, via como os cavalos (embora a sogra ele preferisse
chamar de ―aquela égua‖). O casal de filhos eram as torres, enquanto tios, primos e
sobrinhos passaram a ser vistos como peões.
Qualquer outra figura que tentasse se aproximar dele ou de seus entes, era visto
como ameaça. Por exemplo, quando o carteiro surgia no portão, sob a aura
ameaçadora de um bispo tentando lhe dar um xeque, Leonel gritava para a esposa:
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– Me cobre, me cobre – e se escondia atrás da mulher que ficava roxa de
vergonha.
Metódico, não gostava que os filhos saíssem sozinho. Estava sempre sugerindo
companhias estratégicas para evitar a captura das suas queridas Torres. Ele mesmo
se recusava a ficar sozinho. Quando esposa e filhos decidiam sair no mesmo horário,
gritava:
– Não se deixa o Rei descoberto.
Quando o filho saía para o curso de inglês, Leonel perguntava:
– Por onde vai?
– Pela Guedes Medeiros, oras.
Leonel pensava, a mão posicionada sob o queixo, o semblante cerrado como um
búfalo protegendo o filhote.
– Não, não. Por ali é arriscado. Não se entra na ala do adversário pela Guedes
Medeiros? Faz assim… Vai pela B8.
Dia após dia, Leonel mergulhava em seu mundo paralelo, onde cada passo dos seus
semelhantes era nada mais do que um movimento para outra casa. E apesar dos
insistentes apelos dos familiares, ele se recusava a buscar tratamento.
Certo dia, quando a filha disse que ia comprar legumes e verduras, Leonel gritou para
a esposa:
– Minha rainha, vai junto com ela.
– Pra quê?
– Estão armando pra pegar nossa Torre-Dama.
– Quê?
– Como assim, pai? Quem tá armando o quê?
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– O filho do quitandeiro. Ele tá armando pra te capturar. No seu último H6, ele
veio com tudo pra cima de você.
Mãe e filha se entreolharam, o desgosto repousando nos semblantes derrotados.
Leonel continuou:
– O que eu falei da última vez que fomos na quitanda? Lembra?
– Eu sei lá, pai. Que o menino tocava MPB.
– Que infernos de MPB, menina? Foi um roque. Roque!!! O espertão deu um
roque quando te viu chegar. Trocou de lugar com o pai dele rapidinho. Foi um
movimento inteligente, admito. Jogou o Rei pra G1 e foi pra cima de você.
– Pai, assim não dá.
– E já pensou se ele te captura? Eu não ia ter para onde correr. Aí era xequemate. E fim de jogo. – Resoluto, olhou para a esposa e ordenou: – Está decidido,
minha rainha. Vai junto e fica atrás. Quero ver aquela torre se atrever.
– Leonel, já chega! Eu vou arrumar um tratamento para você. Ou você se trata
ou vou embora dessa casa.
– Não se deixa um Rei descoberto – resmungou.
Mas não é que o velho Leonel estava certo?
Uma semana depois, a filha chegou em casa para apresentar o novo namorado: o
filho do quitandeiro.
Leonel quase infartou. Queria correr para a rua, mas só podia movimentar-se uma
casa por vez. Começou a gritar para a esposa:
– Me cobre, me cobre.
– Pai, para com isso.
– Leonel, já chega!

52
Aconselhando-se Com as Paredes

– Filhooooo…. Vai pra B2. B2.
O filho do quitandeiro, já ciente da insanidade do novo sogro, não se deixou abater.
– Que isso, seu Leonel? Não está me reconhecendo?
E foi em sua direção para lhe dar um abraço.
Em um último movimento desesperado – a tensão lhe fustigando os ombros – Leonel
foi para o canto da sala, acuado, sem peças que lhe pudessem salvar.
Quando foi abraçado pelo jovem, Leonel ouviu uma voz ecoando em sua mente
―xeque-mate‖. E, em seguida, tudo escureceu.
Foi enterrado dois dias depois. Na lápide, na mais singela homenagem que se podia
fazer, lia-se:
Leonel Durval
Nascimento: E1
Morte: A1
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Rir é o Pior Remédio
Para Mara, rir ainda precisava evoluir muito para ser classificado como um remédio.
Para ela, risadas eram o próprio fel. O distúrbio. O veneno.
Ela carregava o amargor em sua alma como um vibrante elixir. Era sua fortaleza, sua
proteção. Já o riso a envelhecia. Deixava-a exposta, vulnerável. Não era à toa que se
chamava Mara, de ―amarga‖.
Nunca fora de rir. Não ria das piadas, nem mesmo por gentileza. Não sorria aos
cumprimentos. Não mostrava os dentes, não se entregava. Em seu interior, era um
vaso estilhaçado. As paredes internas de seu corpo, mofadas. Se existisse qualquer ar
doce, estava escondido em algum canto inóspito de sua memória. Era somente
amargor e amargura.
Mas a vida tem um estranho senso de humor. Deve ser por isso que Mara, justo ela,
foi se apaixonar por um comediante falido, apenas um anônimo palhaço contador de
piadas ruins. A velha história dos opostos que se atraem. E não é verdade que, às
vezes, também se repelem?
Enfim, ele era um comediante por profissão e diversão. Palhaço de festas infantis e
comediante de stand-up. Fazer rir (ou pelo menos tentar) era a sua natureza, sua
principal atribuição. E como todo ser com essa inclinação, achava que rir era a
obrigação de todo ser humano – ainda que de suas piadas vencidas e sem graça. Por
isso, levado pelos encantadores olhos amargos de Mara (os mesmos olhos que
chorariam fel se algum sentimento fosse capaz de atravessar aquele peito de pedrapomes), ele decidiu sabotar a seriedade dela.
Oportunidades não faltavam. E se faltassem, ele as criava. No primeiro encontro foi
assim. Mara num canto, a vida lhe serpenteando o semblante com uma neblina de
intensa penumbra. Como a brisa, chega o palhaço, sorrindo com a mesma simpatia de
um lagarto.
– Está triste?
Ela bufou já que a pergunta não merecia uma resposta. O palhaço continuou:
– Então compre um videogame. Talvez ele te console.
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Mara nunca soube explicar se foi o camarão do jantar ou a piada ruim, mas naquela
noite, vomitou até não poder mais.
Ele não desistiu.
– Ah, você sabe o que o zero falou pro oito?
Por Deus! Revertério estomacal! Ela se virou e começou a ir embora.
O palhaço foi atrás.
– Ok, ok. Se não está gostando eu paro. Não levo jeito para fazer as mulheres
rirem. Na verdade, só sei fazer passarinho rir.
– Passarinho? – Por que ela foi perguntar?
– Isto mesmo. É só jogar ele na parede que ele racha o bico.
O comediante riu… e apenas ele, claro.
Dois anos depois, estavam casados. Mara nunca conseguiu entender. Não foram as
piadas ruins do palhaço que a atraíram. Nem beleza física porque isto lhe faltava mais
do que qualquer senso de ridículo. E muito menos a conta bancária já que o
comediante vivia lhe pedindo dinheiro emprestado.
Talvez a razão do amor de Mara, foi simplesmente pelo fato de alguém ter se dado ao
trabalho de tentar. Alguém que encarou o desafio de conquistá-la como uma
premiação tamanha que justificaria qualquer possibilidade de ouvir um não.
Por ela, o palhaço deu sua cara a tapa. Agiu como a solitária galinha que se dispôs ao
terrível sofrimento de bater sua cabeça contra a parede. Por quê? Porque ela queria
muito um galo.
Urghhhh….
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Ligação Contra o Marasmo
Numa dessas tardes em que penso ―Algo diferente poderia acontecer hoje‖, um
marasmo estocando uma adaga no meu estômago repetidas vezes e, de repente, algo
acontece.
O celular toca – número desconhecido. Um olhar lânguido e uma falta de vontade
atender. Hesito. Deixo pra lá. Mas insistências insistentes que insistem insistir me
obrigam a atender.
– Hmfugh – Eu grunho quando não quero falar.
– Você tá aí?
– Hã?
– Cadê você? Tá aí?
– Eu... estou.
– O que você quer?
– Como assim?
– Por que me ligou?
– Mas quem me ligou foi você.
– Eu estou retornando a ligação.
– Quem está falando?
– A Bruna.
– Eu não conheço nenhuma Bruna.
– Você não me ligou ontem?
– Não.
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– Desculpa, foi engano.
E desligou. Fico olhando o celular, com aquela cara imbecil de quem se pergunta:
―Isso realmente aconteceu?‖, até que esqueço o que houve, e volto para mais um
capítulo da sessão marasmo.
Meia hora depois, quase babando, o tédio de volta, sádico e sanguinário, e o celular
toca novamente. Mesmo toque. Mesmo número. Mas, outra tensão.
– O que foi agora? – Notou? Não grunho dessa vez.
– Cadê você? Tô aqui te esperando.
– Aqui onde?
– Na Padoka.
Eu conheço a Padoka. Uma quarteirão daqui.
– Você quer falar com quem, menina?
– Para de zoar, cara. Vem logo.
– Mas… eu… quem…?
– Cara, vem logo, pô. Tô te esperando. A cerveja tá esquentando.
– Mas…
– Tenho uma bomba pra te contar. Aquele babado sobre o Henrique.
– Que babado? Que Henrique?
– Ai, cara chato! Vem logo, pô.
– Mas…
Click.
– Bruna! Brunaaaaa! Inferno de menina.
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Na hora do ―inferno de menina‖ meu celular foi arremessado contra a parede – essas
manias imbecis de punir quem não tem nada a ver com o ―babado‖.
Recolho o celular, recoloco a bateria, resmungando num ensaio o que pretendo dizer
para ela. Vou ligar e esclarecer de uma vez por todas que eu não sou quem ela pensa
que sou. Não conheço Bruna, muito menos Henrique, e não sou um cara chato.
Ou sou?
Acesso as últimas ligações recebidas e ligo para Bruna. Ela atende:
– Hmfugh. – Ela grunhe ao atender.
De repente, paraliso. Não digo nada. Apenas tocado, quase hipnotizado pela forma
dela grunhir ao telefone – igual a mim.
Ela se impacienta.
– Que foi? Vai dizer que não vem?
Do nada, me identifico com ela. O charme na grunhidela dela ao atender o telefone,
me comove. De repente, meu marasmo se torna o nosso marasmo. Unidos pela
mesma apatia. Ligados pela mesma estagnação.
Decidido, levanto-me num pulo e arremato entre sorrisos:
– Bruninha, pode pedir outra cerveja que já tô chegando.
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Antiamor
Certo dia, você encontra o amor de sua vida. Apesar de personalidades tão
diferentes, você está convencido de que é o amor verdadeiro. O final poderia ser belo
e feliz. Mas você definitivamente não contava com a presença DELA…
O vírus não pensava em nada enquanto se transferia de um computador para
outro. Não havia sido programado para pensar. Apenas se deslocava rumo ao
cumprimento de sua missão.
O caminho era longo, mas ele se deslocava em uma velocidade absurda. Em
questão de poucos minutos, suas cópias haviam se propagado para computadores em
todo o planeta. Por isso, não precisou de muitos segundos para deixar um servidor na
Flórida e entrar em um computador no Brasil.
E ali estava ele, em um dispositivo qualquer. Seu objetivo era simplesmente
transformar arquivos executáveis .EXE em imagens .PNG. Um trabalho simples e
rápido. Com os executáveis renomeados, o sistema travaria. Após a reinicialização,
seria impossível carregar o sistema operacional.
Com o computador enviado para a manutenção, não haveria alternativa: o
computador seria formatado – em outras palavras, o vírus seria extinto, dando adeus à
sua intensa e breve vida byteana.
Mas, afinal, o que ele poderia fazer? O vírus não tinha escolhas. Não fora
programado para desenvolver estratégias de sobrevivência. Não poderia assinar um
acordo de paz com o dispositivo infectado. Precisava cumprir sua missão, ainda que
suicida.
Portanto, partiu para sua sina. Seu primeiro alvo eram os arquivos de execução
da webcam. Por isso, quase que acidentalmente, acessou a câmera do computador.
Foi quando se deparou com o rosto do usuário. Na verdade, era uma jovem. Dois
olhos irradiavam uma intensidade que fervilharam os códigos binários do vírus. A
jovem olhava fixamente para a tela do dispositivo. Parecia olhar para ele. Parecia
querer transmitir-lhe um sinal. Eventualmente, ela sorria. Um sorriso doce, gentil e
suave; ao mesmo tempo, arrebatador e transdérmico.
O vírus observou-a longamente. Não fora programado para ter sentimentos.
Mas algo acontecia. Subitamente, suas variáveis adquiriam autoconsciência. As
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constantes pulsavam um estranho sentimento. Ele ouvia o algoritmo pulsando um tumtum-tum em seu peito, como se não fosse possível contê-lo.
E foi no exato instante em que o amor rompia operadores, laços e condicionais
que ele ouviu um terrível grito. Um ensurdecedor e famigerado grito de guerra, vindo
do mais sádico dos seus inimigos, ecoando por todo aquele ambiente:
“As definições de vírus foram atualizadas”
Antes que ele pudesse oferecer a jovem seu coração, antes que pudesse
declarar-lhe seu amor nascido em pureza byteana, ele sentiu garras furiosas e
impiedosas fincando e rompendo seu corpo.
Os dois olhos reluzentes da linda jovem foi a última visão que o vírus teve, antes
que fosse arrastado para a eternidade do limbo da solidão, um abismo frio e escuro
chamado Quarentena.
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Um Príncipe Para Sandra
Procurava o homem perfeito. E nunca considerou isso demasiada exigência. O que
Sandra precisava era de alguém que preenchesse suas necessidades, suas ranhuras.
Que acalmasse suas intempéries. Que aquecesse seu frio interior. E homens
medíocres jamais conseguiriam isso.
As amigas julgavam-na insana. Perdia oportunidades fantásticas de ser feliz por causa
de ninharias, de detalhes que não fariam diferença no produto final.
Não foi ao encontro com Douglas porque ele gaguejava quando estava nervoso. Não
quis namorar Sérgio porque ele não sabia cozinhar. Não noivou com Chico porque ele
roía unhas. E não casou com Antenor porque ele roncava.
– Sandra, você está procurando algo que não existe – aconselhavam, as
amigas. – Vai acabar morrendo velha e sozinha por causa dessas neuras absurdas.
Não adiantava. ―Antes só do que mal acompanhada‖ era o seu lema favorito. Quando
uma amiga lhe apresentava um rapaz, ela já examinava o coitado de cima a baixo,
com aquele sombrio olhar inquisidor que botava medo em qualquer um. O último,
Lucas, até conseguiu fazer o impassível coração da moça bater um pouquinho mais
rápido. Mas, isso antes dele abrir a boca e dizer:
– Cara, você é a mulher mais linda que eu já conheci.
Dispensou o sujeitinho na hora. Jamais passaria vida ao lado de um homem que a
chamava de ―cara‖. Isso é tratamento de bandido, justificou-se mais tarde.
Quando ninguém mais acreditava que Sandra fosse casar, apareceu Romeu – um
príncipe encantado. Absolutamente perfeito, como ela sempre se permitira sonhar.
Lindo, romântico, rico, gentil. Jantavam nos restaurantes mais chiques da cidade,
dançavam nas boates mais badaladas, viajavam para os destinos mais procurados.
Sandra não se cansava de dizer para as amigas:
– Estão vendo? Estão vendo?
Elas torciam o nariz e ficavam quietas. Falar o quê?
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Até que um dia Romeu terminou com ela, sem mais nem menos. Com a maior frieza
do mundo, pediu desculpas, disse que precisava de mais espaço para respirar, que a
culpa era dele, e todo esse papo furado que sol e lua testemunham a milênios.
Ficou arrasada. Não somente pelo fato de ter sido abandonada por aquele que julgara
que se tornaria sua companhia na varanda, enquanto assistiriam aos netos brincando
no quintal, mas por contemplar a franca e assustadora possibilidade de morrer velha e
sozinha.
Após muito refletir, concluiu que as amigas estavam certas. Abdicou de todos seus
princípios, e chamou Lucas para jantar. E acredita ter tomado a decisão certa.
Hoje, casados há 20 anos, ela ainda se arrepia quando Lucas mordisca sua orelha e
sussurra em seus ouvidos:
– Cara, você é a mulher mais linda que eu já conheci.
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Sem Título
Escolha um emprego. Escolha um carro. Escolha uma vida. E depois, resigne-se. É a
vida, feita de escolhas e consequências. Um passo aqui para um efeito lá. Pode
parecer estimulante. Pode parecer desafiador. Ou, às vezes, deprimente.
Por isso, o homem decidiu não escolher coisa alguma. Esta foi sua escolha. Sem
razões definidas, sem explicações aparentes. Ele não precisava de escolhas para ser
feliz. E não precisava ser feliz para continuar vivendo.
Autodenominava-se O Homem Invisível. Mas não era invisível, apenas existia. Em
dado momento, chegou a se questionar: existia realmente? Fazia parte de um plano?
Integrava um todo? E se ele não passasse de uma personagem em um livro?
A vida continuava como um marasmo de cores nada vibrantes. Um emprego
desestimulante em um escritório qualquer. Sem família, sem raios de sol, sem
perspectivas. Tão somente, ratos e restos.
E dia após dia questionava-se, duvidando de sua existência. Era uma pessoa real com

sangue, músculos e vértebras? Ou não passava de rabiscos num papel?
Começou a olhar ao redor com desconfiança. O que via era a realidade ou apenas
produto da mente de um escritor? Os detalhes à sua volta denunciavam que tudo era
irreal. Seu universo não passava de esboços mal definidos escritos no papel. Ele não
passava de um personagem deprimido de um livro que certamente não teria um final
feliz.
Consciente disso e insatisfeito com seu rumo, decidiu ir atrás do seu autor. Do escritor
que lhe privava alegrias. Por que ele lhe dera uma vida tão enfadonha? Por que não
lhe conferira alguma fragrância, momentos de alegria, ao menos uma partícula ígnea
de bem-estar? Em vez disso, preferira descrevê-lo apenas com o tédio como componente
principal.

Na busca, alimentado pelos pensamentos inquietantes, o Homem Invisível se viu
dominado pelo ódio. Perdera o controle. Escapara das direções estabelecidas pelo
seu autor. Nesta altura, improvisava. Agia por conta própria, contrariando as
descrições do autor. O Homem Invisível começou a ganhar forma. Cheiro. Cor. Logo,
visibilizou-se. Um ser atuante e perceptível.
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Agora, era uma pessoa real. E como tal, poderia se vingar daquele que o trancafiou
num mundo sem perspectivas. O Homem Invisível só precisava de uma faca e um
pouco de tempo para encontrar seu autor, seu facínora sem coração, e realizar sua
vingança.
Encontrou-o numa quinta-feira, 19 de Julho, o pseudo-escritor distraído em seu
computador, escrevendo mais uma crônica sobre sua personagem desalentada.
O autor ainda nem havia dado título à crônica. Mas parecia rir. Ria da vida funesta
com que fustigava o pobre coitado, personagem seu, criatura sua.
Aproximou-se por trás do autor, sem ser percebido. O Homem Invisível salivava
vingança, execrando suor e raiva pelos poros.
Ergueu a faca, e antes que o autor terminasse a frase…
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