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A moça e o carteiro 
 

Postando-se diante da janela, e cantando aquela velha canção de 

amor "só amo quem me quer bem", ela admirava passar o minúsculo 

carteiro. Quem de rapidez a cena assistia, logo pensava que era 

importante carta que'la esperava. Mas aí, se repetisse o caminho e o 

horário, pensaria, se fosse ingênuo, que era uma moça a qual muitos 

escreviam; ou a que muitos devia. O horário era sempre o mesmo, o 

perfume sempre exagerado, e o olhar arregalado. Vez ou outra uma 

margarida ia ao cabelo. Chamar a atenção do bonito, dizia ela. Não 

acenava, não abria a boca direito, entredentes era o sorriso, aquele bem 

recatado, mas que ao mesmo tempo mostrava um desejo em chamas. 

Rotineira, mas só para com isso. Nada além. Só o carteiro periódico. 

Teria continuado assim até que a efêmera paixão se consumisse: 

contemplando durante a eternidade de um desejo o carteiro minguado e 

deveras sem sal e graça. De longe, aos leitores de Tolkien, muito se 

assemelhava a um Hobbit aquele ser de uniforme amarelo. Era solteiro, 

coisa que ela desconsiderava ser possível. Homem assim por certo está 

arrumado, tola de mim que fico no desejo. Ainda assim o almejava, por 

isso postava-se diante da janela, e lá, fingindo as plantas regar com 

formoso zelo, encharmeava-se quando sentia o perfume das cartas. 

Então, teria continuado assim, se não fosse a graça da operadora de 

cartão de créditos mandar-lhe indevida cobrança. Dever do carteiro 

entregar cartas, casa dela logo ali, de súbito um olá. É aqui? É. Então, 

assine por favor. Claro, com todo prazer. Casa bonita essa aqui. Já era 

assim quando compraram. Então, a assinatura. Ah é, esqueci. Deve ser 

chato trabalhar de porta em porta, não? Na verdade não, até que gosto, 

posso ver pessoas, conhecer... Enfim, sua carta, até. 

Ei, você, volte aqui, quero muito lhe beijar. Teria dito ela, se 

conseguisse abrir a boca depois disto pensar. Mas só disse que poderia 

lhe oferecer da água um copo, se a sede ele ali sentisse. Palpitou o 

coração, e pela mente flamejante da pobre moça mil coisas se passaram, 

dentre elas a coragem para beijá-lo. Era um só um beijo afinal, pensava 
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ela. Não posso, como sempre e como todas, reprimir minhas vontades. 

Nunca vi tão lindo homem, sobretudo lindo carteiro. É a hora, o suco me 

dará o suco. Então, senhor carteiro, água lhe apetece beber? (Quem diria 

algo assim? Pergunto-me o mesmo, mas a vontade de fazer-se atraente a 

fez gastar alguns livros que lera com construção bizarra ao comum) 

Carteiro, no entanto, recusou a água. E ali, postada sobre a janela, sem 

saber porquê, no calor intenso de um subúrbio fluminense, o homem 

recusou água, menina ficou serena, disfarçando da sua mente, a dúvida 

da rejeição. 

Mal sabe ela, que há minutos antes, carteiro bebeu cerveja 

refrescante, no bar com uma das amantes imaginárias. 
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A orquestra na Noite Severina 
 

Acordou sem perceber que havia acordado. Para ele ainda estava 

no sonho. A adrenalina, o suor, o medo, todos esses ainda eram bem 

reais. Deu um pulo da cama. Por um instante sentiu-se frio. Passou a 

mão na fronte para ver se estava febril. Nada, aparentemente estava 

saudável. Saudável como um touro. Ainda assim sentia-se como um 

derrotado touro em uma tourada. 

Passou algum tempo caminhando por seu apartamento. Do quarto 

à cozinha. Da cozinha à sala. Da sala ao banheiro. Do banheiro à cozinha. 

Da cozinha à sala. Da sala ao quarto. Caminhando sem pensar, por mais 

que estivesse pensando enquanto pensava em não pensar. O tempo 

passava, ainda assim as horas estavam congeladas. Reparou na janela 

do quarto, que se encontrava fechada. A abriu e congelou sua alma ao 

reparar que estava escuro. Tremeu ao em sua mente ouvir a voz 

nomeando a noite: Severina, Noite Severina. 

Quis gritar, mas logo pensou que acordaria os vizinhos. Ficou 

tentando àquela noite. Não sabia o porquê, nem sabia mais nada. Era 

como toda a treva superluminosa de seu pesadelo. A luz misturada à 

treva. Toda a inconsciência consciente o amedrontava. O seu íntimo 

sempre cadeado estava se apresentando no circo. Finalmente passou a 

ter acesso àquilo dele que ele havia abdicado. Tremia quanto mais 

pensava. 

De repente ouviu o grito daquela noite Severina. Sabia que era um 

chamado para sair de seu apartamento e ir de encontro a seja-lá-o-que-

fosse-aquilo. Voltou à cama, onde o medo aumentou. Ali se lembrou de 

todos os pesadelos que teve. Não poderia mais – não naquela noite – 

retornar ao sono. A fome bateu-lhe a porta. Os sons de um estômago 

faminto já eram ouvidos. Caminhou até sua cozinha com nada na cabeça, 

mesmo sabendo que no fundo possuía muito mais do que tudo em sua 

cabeça. Resolveu preparar-se para o que viria a enfrentar. Fez sua 

refeição, talvez sua última, talvez só mais uma. 
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Já estava por sair quando veio subitamente à sua memória a 

imagem de sua amada: Juliana. Seguindo a imagem veio uma queda de 

lágrimas. Por que só lembrou-se dela agora? Como poderia ter apagado 

de sua mente por alguns instantes toda a lembrança da única pessoa que 

ama? Desabou no chão. Com a cabeça entre as pernas chorava, chorava 

muito. A escuridão própria escureceu o brilhante templo que havia dentro 

de quem era ele erguido a ela. Era como em seu pesadelo, exatamente 

como em seu pesadelo. A imagem da amada, seus cabelos negros se 

perdendo na escuridão, se misturando a ela. Chorou tanto que não 

possuía mais lágrimas para chorar. Ouviu, então, mais uma vez, o uivo 

da noite Severina. 

Veio por fim lembranças que ele sequer sabia existir. Veio sua 

infância, os momentos em que brincava ludicamente com seus 

companheiros Lucas e Bernardo, de como viajavam por mundos mágicos 

e perigosos a procura de aventura e mais perigo. Ora eram guerreiros 

medievais, ora jedis poderosos. De como eram os exploradores dos 

mundos ainda não desbravados. Vascos da Gama, Américos, um 

desconhecido Senhor Joaquim Caetano que chegou a qualquer lugar. 

Enquanto lembrava-se de cada aventura por cada desconhecido mundo, 

sentia como se a falta de tudo isso fosse lhe preenchendo. 

Ouviu uma seresta, suave e noturna: “Para onde, Capitão?”. “Para 

oeste, sempre e sempre, meus companheiros!”. “Por que, Capitão?”. “Por 

que é lá que está o terrível sapateiro que não enseirou os sapatos de meu 

pai! E devemos fazê-lo pagar por isso!”. “Tudo bem, Capitão, mas temos 

comida?”. “E quem precisa comer, senhores, quem? Com tudo, ainda 

tenho que encontrar aquela espada sagrada!”. E quando se deu por si, já 

havia chorado o suficiente para preencher um mar. 

A porta estava ali, em sua frente. E ele parado, as horas agora 

passavam, mas o tempo não. Dezenas de outras lembranças tiraram-lhe 

o fôlego. Todos os quadros do pesadelo estavam sendo arranjados de 

modo que por alguns instantes pensou ter visto Van Gogh pintar uma 

tela com seu nome. E então se viu em tinta, colorido, expressionista, 

impressionista, diferente. Suas lágrimas não eram mais de mar, eram 
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coloridas e em cada incertas quantidades pintavam a si mesmas ao 

apartamento e a ele. Chegou a diluir-se na própria tinta e a confundir-se 

com as lembranças que flutuavam em volta de si e dentro de si. Olhou 

para a janela, que ainda estava aberta, e viu a negra noite iluminada pela 

negritude da escuridão. Pasmo, recobrou os sentidos e o controle. A 

disposição voltou. 

Correu para uma escrivaninha que ele não lembrava de ter e 

procurou por papéis. Pegou uma pena, rústica pena que parecia ser de 

um pardal, e a banhou nas lágrimas, que ainda eram tintas. Sentou-se 

em uma cadeira, pôs os cotovelos sobre a mesa. Suas mãos se puseram 

a tremer, como um terremoto. A aflição voltou, então resolveu logo 

executar o plano. Pegou papéis em branco, muitos, dezenas, dezenas 

vezes dezenas. E a primeira coisa que escreveu foram letras sem sentido, 

muitas delas. Escrevia com absurda atenção e velocidade. Não seguia 

uma gramática, uma sintaxe conhecida, não seguia uma língua 

conhecida. Terminava de preencher todas as lacunas de uma folha em 

branco e a jogava no chão, sem se importar com a direção. 

Depois de muito tempo passado, que na verdade não passou, não 

escrevia mais em letras, mas sim em notas musicais. Claves de sóis, 

bemóis, sóis, luas, semi círculos, estrelas... Escrevia uma música, com 

uma linguagem desconhecida, incompreensível. O sangue que escorria 

de suas mãos misturava-se à tinta e ficava marcado ali. Escreveu muitas 

e muitas partituras. Terminou-as, jogando também em qualquer lugar, e 

foi então fazer desenhos. Desenhos sem formas, mas com formas 

humanas. Traços e riscos apenas, círculos para cabeças, linhas para 

corpos e membros. Outras formas geométricas faziam variações de 

cabeças e instrumentos musicais. Diferente de quando estava escrevendo 

textos e músicas, desenhava com extremo zelo e sem pressa. Desenhou 

bastante deles e então, sem saber o porquê, sabia que havia terminado. 

Encarou novamente a noite Severina. Só que dessa vez sorriu. 

Sorriu bastante. Olhou para os papéis que estavam empilhados um sobre 

os outros e sorriu também. Encarou suas lembranças e sorriu com 

enorme prazer ao evocar cada uma delas. Sem saber o porquê e como, 
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elas não mais lhe traziam um vazio, mas mostravam-lhe como era a vida. 

Pôs todos os papéis debaixo do braço e com pressa desceu as escadas de 

seu apartamento. Não havia ninguém pelos corredores, e nem o porteiro 

estava na portaria. Ali jogou todos os papéis para cima. As figuras 

desenhadas nas folhas saiam das folhas, todos ganhando vida e vindo à 

realidade da mesma forma que foram desenhadas, estranhas formas 

geométricas sem formas, mas com formas humanas. Um por um foram 

nascendo e se enfileirando. Logo depois as notas musicais saltaram da 

partitura e sozinha eram músicas. Era mágica, se não fosse como o 

pesadelo. De repente ele sentiu-se como um maestro, organizou o que 

criou, a alguns deu algumas de suas muitas folhas escritas em letras 

desconhecidas. E ao seu sinal, tudo começou. 

Cada um dos desenhados tocava um instrumento, igualmente 

desenhado, e acompanhavam as notas musicais que saltavam. Muitos já 

estavam na negra iluminada noite. Outros, liam o que estava escrito nos 

papéis – eram relatos seus, suas lembranças em forma de poesia, uma 

poesia estranha e desconhecida, mas belíssima. Ele saiu do prédio e ficou 

na calçada, balançando as mãos como os maestros fazem. Uma melodia 

doce e envolvente estava tomando conta de tudo: era a sua música. Era 

um samba belíssimo, tocado com harpas, saxofones, violões de todas as 

cordas, baterias, bumbos, acordeões, gaitas, pianos e etc. Era um samba 

que era uma ópera. A música era alta e dominante, mas os versos 

recitados de suas lembranças eram constantes e em um único tom. 

Sorridente regia a orquestra de sua vida. Não era mais como seu 

pesadelo. Foi marchando em meio àquela noite Severina regendo a si 

mesmo e sua música, enquanto atrás, em marchas, seguiam seus 

desenhos tocando e recitando sua vida. 

Seguiu em eterna linha reta, desaparecendo aos poucos na 

escuridão. A música continuou por demorado tempo e por fim, a última 

coisa ouvida foi um sorriso humilde dele – e depois a lembrança de 

Juliana, dos amigos... Do que havia acabado de acontecer. 

  



12 
 

O enterro 
 

Foi por acaso que ela encontrou-se ali, chorosa. Ao menos o que a 

fez seguir esse caminho foi o acaso. Ou o motivo que a levou a seguir esse 

caminho teve um caminho do acaso. O cenário é bastante rude: uma 

extensão incontável de verde, com cinzas espalhados em uma ordem um 

tanto quanto caótica; um quadro imenso de melancolia, pintado por um 

artista triste; borrões negros chuvosos; personificação dos indesejados 

sentimentos. Também era um cemitério. E até o momento em que entrou 

neste quadro sombrio, tinha certeza que fora guiada unicamente pelo 

acaso. 

Foi o acaso que a pôs em um cemitério, tristonha. Ao menos o que 

a fez estar no cemitério foi a morte do irmão, obra do acaso. Ou a causa 

que a levou a estar no cemitério – o atropelamento do falecido – teve um 

toque do acaso, afinal o motorista bêbado bebeu sem motivo algum. Bem, 

era assim que ela pensava, e recusava-se a pensar diferente. Amélia – 

que era mulher de verdade – recusava-se a nutrir ódio por alguém, sua 

moral estritamente judaico-cristã a fazia caminhar por uma trilha de 

bondade e compaixão. E era assim que ela planejava conduzir os 

acontecimentos recentes. 

Ao início da cerimônia ela encontrava-se sentada, alheia a todos, e 

sempre esboçando um sorriso tão protético que obtinha o efeito contrário 

ao que planejava: acentuava sua dor ao invés de escondê-la. Está bem, 

Amélia? – perguntava o coro das senhoras gentis, abutres a procura de 

seu alimento mais precioso: a notícia para a semana que viria. Amélia 

acenava que sim, e não enganava ninguém além de si mesma. Às vezes 

sua força sobre humana cessava, uma lágrima escorria e rapidamente 

era secada com um lencinho qualquer rendado. Abutres? Sim, isso 

mesmo. Choravam a morte do jovem rapaz, mas decerto estavam ali mais 

pela novidade do que pela lástima. Era um vândalo quando jovem, 

deveria ser preso, e essas senhoras cuidavam disso, viviam a reclamar 

dele. Mas parece que foi agraciado com a graça que todos os mortos 
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recebem, tornou-se santo quando não mais vivo. Coitado, que descanse 

ao lado do Senhor. 

O padre já estava no batido salmo 23 – O Senhor é meu pastor... – 

quando ela percebeu que a chuva aconteceria. Outro acaso. E foi aí que 

finalmente percebeu que cometia um gravíssimo erro: Deus nada faz por 

acaso. Como então estava convencendo-se de que tudo até agora era o 

acaso? Como? 

Perguntava essas coisas sem parar, e já nem mais ouvia as 

palavras do padre ao seu finado irmão. Estava aflita: Deus nada faz por 

acaso, portanto há culpados nisso que aqui estou. Se isso de fato é assim, 

não conseguirei perdoá-los! Mas... Mas... Jesus diz que devemos ser 

compassivos. Não! Algo está errado! 

Desmaiou. Lentamente viu-se fechando todas as luzes de sua vida, 

sabia que em segundos a escuridão lhe abraçaria. Portanto, apenas 

desmaiou. 
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Suicídio 
 

Era novo, novo de muitas coisas, menos de fracasso. Nisso era 

profissional, experiente, muito vivido, cheio de histórias para contar. Mas 

nas outras coisas... Mal tinha vivido, mal tinha experimentado, mal 

muita coisa. As poucas experiências que presenciou, fracassou; e foi um 

fracasso atrás do outro. Era engraçado como nada dava certo. Como tudo 

era negro, sombrio. Ele se sentia uma sombra de um homem. 

Matematicamente falando ele era uma fração, algum avos de qualquer 

coisa que ele desconhecia. Era conhecido como o meio homem. 

Era também uma pessoa muito pessimista. Para ele isso era 

realismo, para os outros, apenas pessimismo. Não sabia apreciar o sol, 

não sabia apreciar as flores, não sabia apreciar o vento fresco que ventava 

em um dia de calor. A verdade é que ele temia fracassar ao praticar essas 

ações. Se chovia ou se ensolarava, não importava. Ele estava sempre de 

luto. Eterno luto. Já novo estava de luto. Às vezes fazia uma piada com o 

verbo lutar. Mas lutar era a última coisa que fazia. Já novo havia aceitado 

a derrota. E derrotado apenas esperava o dia em que tudo teria um fim. 

Houve um tempo em que se alegrou. Conheceu o até então 

desconhecido. Provou de águas novas, viu o mar, a lua, o sol, viu a vida. 

Mas... Pobre coitado, falhou... Falhou impetuosamente em manter sua 

alegria. Estava além de suas forças, estava além de suas capacidades. 

Viu o arco íris desbotar, e cruelmente, desbotou aos poucos, em câmera 

lenta. Quanto mais lento o processo, mais lenta e duradoura a dor. 

Houve outro tempo em que se alegrou. E depois desse, outro, e 

mais outro, e outros mais também. Houve muitos tempos em que se 

alegrou. E foram esses tempos que o arruinaram. Em todos, sem exceção 

alguma, falhou em segurar a felicidade. Era incapaz. Absolutamente 

incapaz. E quanto mais abria o baú que era sua memória, mais lhe doía 

a ferida. Era como se perfurasse com uma afiada faca a ferida que outras 

afiadíssimas facas fizeram. Quanto mais pensava nos momentos felizes, 

mais infeliz ficava. Seu mal - se havia realmente um, era sua memória -. 

Maldita! Infame! Vil memória! Definitivamente ele a odiava. Odiava seu 
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passado, e por consequência odiava ser aquele meio homem que era. Era 

apenas isso. Por isso, odiava ser quem era. 

Pobre coitado, coitadíssimo, pobríssimo, infeliz... Fracassava em 

tudo. Não havia nada que o fracasso não chegasse. O tempo era só 

questão. Em breve, em momentos longínquos, amanhã, hoje, agora, 

nesse instante! ele fracassava e fracassaria. Afinal, era apenas metade 

daquilo que poderia ser. Chegou um certo tempo que nada mais 

importava – até porque nada mais ele possuía. Era confuso, era caco, era 

bem pouco. Se um dia foi metade de um homem, naquele instante era 

um quarto, ou um quinto. Era como uma progressão geométrica de razão 

elevadíssima. E se descuidasse, falharia nisso. Já não se reconhecia no 

espelho. Já não se reconhecia em lugar algum. 

Certo dia, chegou a questionar se era. Infelizmente chegou à 

conclusão que sim, e que era, além de ser, um fracassado. Pronto, era 

tudo o que precisava. Teve a ideia perfeita para pôr um fim a esses 

fracassos inatos e perpétuos. Tiraria sua vida. De uma única vez tiraria 

sua vida e tudo terminaria. Motivos para ficar vivo não possuía, e já 

estava em um ponto que não se lembrava se realmente possuiu algum 

um dia. Pronto, estava tudo preparado. Sentou-se em sua poltrona, pôs 

uma música triste, apagou as luzes... Era só realizar. Pensou na vida e 

quanto mais pensava, mais estava certo de que deveria retirar sua vida. 

A tensão aumentava, suas mãos suavam na pistola velha. Recitava para 

si mesmo sua despedida. Chegou um momento que parecia um canto 

gregoriano. Pronto, estava pronto! Era só puxar o gatilho, afinal, sua vida 

não tinha valor. Definitivamente não tinha valor, era só puxar. Tudo 

pronto! Puxava e estaria livre daquele fado de fracasso. 

Pena que não puxou, fracassou na tentativa de acabar com seu 

fracasso. Pobre, pobre coitado. Era incapaz de acabar com a própria vida. 

Pronto, teve a prova máxima de seu fracasso. Era um absoluto fracasso 

e fracassado. Mas no final, tudo não foi tão triste, viu que além de tudo, 

era muito bom em fracassar. Contudo, teve o desgosto de ter de viver por 

mais tempo. Até que a Morte lhe quisesse, viveria. O rei dos fracassados, 

uma fração de homem, sentenciado a viver. A viver, viver... Viver. No 
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fundo sentia-se o mais azarado dos homens. E sabia que, ao falhar em 

seu suicídio, comentou o maior dos suicídios: o da sua prisão. 

Agora era muito mais infeliz, pois sabia que sua vida estava em 

suas mãos. Pobre, pobre coitado, coitadíssimo, pobríssimo. 
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O bêbado 
 

Chegou de madrugada. Bêbado de um porre estonteante lá da 

boemia. O samba ainda acontecia solto. As mulatas, as loiras, as ruivas, 

todas dançantes. Dava para ver claramente do apartamento, que dava de 

cara para um samba de rua. Ele estava ali desde que saiu do trabalho, 

às 17h horas. Bebeu de tudo, cerveja, vodca, uísque, água com gás e tudo 

mais que lhe ofereciam.  Festejou a vida, declarou seu amor por uma 

dezena de divindades e moças bem charmosas. Falou sobre futebol com 

os amigos, defendeu o Vasco da Gama. Falou de política, criticou o 

governo, sugeriu muitas alternativas para planos de educação, segurança 

e saúde. Por fim, quando não havia mais espaço para o álcool – e nem 

palavras para pôr pra fora -, resolveu ir para a casa. 

Chegou de madrugada, trocando passos. Se não estivesse bêbado 

decerto diriam que estava sambando. Talvez até estivesse. Recusou a 

oferta do senhor Godofredo, o porteiro, para acompanha-lo até sua porta. 

Disse que estava ótimo. Por pouco não erra sua porta, confundiu o 

número 402 com 404, mas a memória o salvou. Ao pôr o pé na porta, 

retirou a camisa e a jogou em qualquer lugar. Foi diretamente para a 

geladeira. Procurou atentamente e, por mais que não estivesse apto a 

concentrar-se, achou o que procurava: uma garrafa de uma cerveja 

alemã. Os olhos brilharam. Caminhou até a sala, jogou-se no sofá. 

Pensou um pouco, depois levantou. Algo estava faltando. Pensou mais, 

pensou... Juliana! Naquela hora deu-se conta de que sua amada não 

estava em casa. 

Pensou melhor e relaxado decidiu relaxar primeiro. Abriu a cerveja 

com a mão e pôs-se a bebê-la. Cada gole um mar de prazeres. Ainda 

gozava do samba que, mesmo baixo, chegava aos seus ouvidos. Juliana 

deveria ter saído e ele esqueceu disso, não havia motivos para preocupar-

se. E moça boa como era não haveria de traí-lo. Muito provavelmente iria 

dormir na casa de uma amiga. Mas, por garantia, assim que terminasse 

de esvaziar a geladeira, iria ligar para ela. Voltou à geladeira e trouxe 

mais duas cervejas. Jogou-as no sofá e com grande esforço retirou a 
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calça. Estava só de cueca e meias, liberdade. Adicione a cerveja e terá o 

auge da liberdade de um homem: cuecas, meias, uma cerva importa, um 

bom samba, uma linda namorada que não estava em casa – dando-lhe o 

espaço que todo homem precisa. 

Estava andando pela casa com uma garrafa de cerveja na mão. 

Pensava em tudo que tinha e como estava confortável com sua vida. Por 

vezes tropeçava em algum tapete ou esbarrava em algum móvel e dizia: 

“Droga, quem mudou isso de lugar? Deve ter sido a Juliana, ela adora 

fazer isso...” Passou duas horas ali, de cueca, admirando sua própria 

vida. Acabou a cerveja. Resolveu ligar para sua namorada. Foi à procura 

do celular no bolso da calça. No começo achou que havia perdido o 

aparelho, logo depois encontrou. Com os olhos trêmulos e cansados 

começou a passar a lista. Passada por passada foi do A ao Z e não 

encontrou o nome de sua namorada. Será que ela apagou? Ela não faria 

isso. Deve ter sido algum dos amigos lá do bar querendo pregar alguma 

peça. Mas ele possuía total certeza de que não retirara o celular do bolso. 

Ficou aflito e nervoso. 

Correu em meio a tropeços e xingamentos para o quarto. Ligou o 

computador. Procurou em sua agenda virtual o nome dela. Nada achou. 

Xingou-se. Como ele poderia esquecer-se do número da namorada? 

Como? Foi para o e-mail e para sua surpresa o e-mail dela também não 

estava lá. Abriu suas redes sociais e nada dela. Foi para sua pasta de 

imagens e nenhuma foto dela ou com ela. Nada, nenhum sinal dela. 

Ele estava tremendo, nervoso, angustiado. Decerto era alguma 

brincadeira de muito mau gosto. Como não havia nenhum rastro de sua 

namorada em sua vida? Seu maior choque foi quando olhou para trás e 

viu no quarto só havia uma cama de solteiro. Socou o teclado, chutou 

seu gabinete. Como, como, como? – perguntava ele aos berros e em 

grande fúria. Deveria ser um sonho, beliscou-se. Nada, ainda estava ali. 

Teve uma ideia. Correu para seu armário e começou a procurar um 

caderno. Jogou todas as roupas que encontrava no chão. Procurava com 

certa ânsia e ferocidade. Finalmente achou. 
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Achou seu diário. Sabia que ali estavam todos os relatos de sua 

vida desde os seus 15 anos. 15 anos de histórias, e muitas delas com 

Juliana. Correu para o sofá, sentou-se. Ia começar a ler quando foi à 

geladeira e abriu um refrigerante. Finalmente foi para o sofá, abriu o 

diário e começou a ler suas memórias. Lembrou-se do dia em que 

comprou o diário, da corrida de cães que seu avô o levou para assistir, 

do primeiro beijo que ganhou, de seu primeiro amor – Aurora −, de 

quando foi para a faculdade de história, de como era feliz lendo Borges, 

de quando tentou ser músico e falhou, de quando conheceu Juliana em 

uma palestra sobre a obra de arte. Ah, que dia maravilhoso foi este para 

ele. Empolgado com a palestra que estava, não teria notado Juliana se 

ela não tivesse pisado em seu pé. Não bastasse ter pisado, ainda ficou 

pedindo-lhe mil desculpas, atrapalhando mais ainda sua atenção. Ele 

desistiu e foi finalmente espiar quem estava lhe perturbando. E assustou-

se ao dar de cara com aquela beldade da natureza, aquela deusa em 

forma humana. A primeira coisa que pensou foi em fazer uma cantada 

daquelas bem idiotas: “A linguagem é a casa do ser, eu sei, mas com você, 

gata, eu faço a linguagem ser uma mansão que abrigará o ser, o não-ser, 

eu e você e quem mais quiser”. Só pensou, porque logo em seguida 

percebeu o quão falho seria. Deu um sorriso para ela, e depois voltou-se 

para a palestra, já sem toda a sua vontade. Aguardou ansioso para que 

acabasse e fosse puxar assunto com a mulher exuberante que acabara 

de ver. 

Logo depois estavam em bares discutindo sobre tudo. De 

Parmênides a Olavo de Carvalho. De Homero à poesia escrita em muros. 

Ele dizia que não era arte, era vandalismo feito no muro alheio; ela 

argumentava que era uma genial forma de expressão. Uma alavanca para 

os poemas, que haviam perdido seu espaço para a canção. Quisesse ter 

seu poema reconhecido, fizesse uma canção com ele. Discutiam bastante 

sobre músicas. Ele era um nato amante do samba, boêmio que só, 

frequentava qualquer buraco no Rio de Janeiro que tivesse um pandeiro 

e um cavaco. Ele gostava daquelas músicas mais novas, aquelas moças 

sem sal com um violão, meio bossa nova, meio jazz, meio folk, meio tudo, 
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mas quase nada. Ele dizia que as letras dessas eram belíssimas, mas 

faltava a vida e a energia. Ela argumentava contra, dizia que era fino e 

leve como se deve ser a beleza: sublime. 

Lembrou-se de quando ela foi fazer sua viagem a Portugal. Ele 

pediu que tirasse fotos do Tejo. E ainda brincou, pediu que se visse o rio 

da aldeia de Caeiro, que também tirasse fotos. Foram dois meses sofridos 

sem ela. Não havia mais graça os bares sem sua companhia. Nem as 

peças sem os comentários pós-modernistas dela. Quando ela retornou, 

ele a pediu em namoro, e finalmente macularam o relacionamento deles 

com o primeiro beijo. 

Foi lendo em seu diário todas suas ações como namorados. Os 

passeios, as discussões, as brigas, as noites maravilhosas, os dias 

engraçados, as tardes quentes. Ela sempre reclamava da bebida 

exagerada, e ele do perfume em excesso que o fazia espirrar. Lembrou-se 

de quando ela deu a ele a obra completa de Fiódor Dostoiévski em russo, 

e só depois percebeu que ele não lia uma letra em russo. De quando ele 

a levou para um show de tributo ao Cartola e em cada música ela atribuía 

a canção ou ao Cazuza ou a Cássia Eller.  

Cada página lida lhe enchia o peito de prazer. E corroborava com o 

que pensava horas antes, de como era feliz e de como era boa sua vida. 

Quando deu por si já não estava mais bêbado e o galo já cantava. O 

samba já havia encerrado. As pessoas já estavam na rua, para comprar 

pão ou para bater um papo. Quase se esqueceu da preocupação que lhe 

afligia. Jogou o diário no chão, foi à geladeira e entornou uma garrafa de 

leite na boca. Caminhou lentamente, ainda de cueca, para a cama e ali 

caiu. 

Dormiu por quase quatro horas. Acordou, tomou um banho, 

procurou na pilha de roupas no chão alguma que lhe fosse atraente. 

Pegou a caixa de leite que largara na sala e a terminou de beber. Pronto, 

estava pronto. 

Saiu de seu apartamento e desceu as escadas. Cumprimentou o 

porteiro e uma senhora que estava de trova com o homem. Ao cruzar a 

porta lembrou-se que não pegou o celular. E se Juliana ligar? Voltou até 
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a entrada e pediu ao senhor Godofredo que se avisasse à sua namorada, 

caso ela viesse lhe procurar, que ele estava no Quinta Avenida, o bar 

perto do hospital. O porteiro disse que daria o recado. A mulher sorriu. 
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O pobre coitado 
 

Se fosse assim, como de fato queriam os néscios, o bom amigo há 

muito já teria desfrutado de toda a pobreza que era viver na solidão de si. 

Ora, ele não era dos mais sábios que já pisaram neste mundo, mas ainda 

assim sabia que uma coisa ele não poderia negar: quem era. Ele era ele. 

Simplesmente assim era a definição verdadeira sobre ele: ele. 

E mesmo assim tentavam, por inúmeras e vergonhas maneiras, 

tirá-lo da sua única certeza. Chegue mais, diziam eles, chegue mais, 

queremos mostrar-lhe algo, coisa de certeza indubitável, logicamente 

comprovado, e ainda, se quiser, terá chance de ver que a ciência, 

inclusive, aprova. Não podemos, no entanto, dizer-lhe agora, assim, com 

o despudor de um fofoqueiro, os inúmeros ganhos se vir, mas 

garantimos-lhe, com as cortesias de um amigo, a qualidade dos ganhos. 

E olha que agiam espertamente como incitores. O bom amigo, que 

passara nos últimos dias por obstáculos dolorosos, sentia-se tentado a 

ouvir a proposta desses homens. Decerto alguém poderá levantar a mão 

e sugerir que trato do Diabo. Mas hei de negar firmadamente que não, 

em minha obra não há espaço para deuses e seus semelhantes, o que 

aqui é tratado é puramente o homem. Enfim, sobre a pressão de 

desgraças continuas, a proposta - incerta - de uma certeza plena e 

possivelmente perene seduzia nosso amigo. Perdera a esposa e os filhos 

em um acidente de carro, e por isso perdeu o emprego - a depressão o 

destruiu. Também, sem a certeza de renda futura, caiu, por fim, no 

abismo tempero da ausência de fé. 

Sentava-se, constantemente, nas beiras de calçadas. Sentava-se, 

constantemente, com roupas velhas, rasgadas, sujas, e admirava (sim, 

surpreendentemente ele ainda era capaz de admirar) as efêmeras 

felicidades passantes. Cada ser ali, que não era ele, contemplava - sem 

saber - a ignorância. Felizes, pensava ele, são estes que endeusaram o 

desconhecer. Andam, calmamente, sem saber que a qualquer momento 

o infortúnio pode dar as caras. Coitados ou felizes? Não me importa, o 

olhar despreocupado deles é como a vista para um abismo. Não se pode 



23 
 

conhecer o firmamento essencial, por isso segue-se olhando e até ousam 

desafiá-lo. Sentado pensava coisas assim. E pensando coisas assim foi 

que, num dia qualquer, decidiu averiguar a veracidade dos amigáveis 

discursos dos néscios. 

E ouvida as tamanhas propostas, sem sequer dúvida ter, tinha 

certeza do que queria. Sentar-se, como sempre e de costume, nas beiras 

das calçadas e ali olhar todos que não eram ele, porque, por mais que 

destruído estivesse, de uma coisa apenas ele tinha certeza: ele era ele. 

E pergunta-me, suponho, o que os néscios propuseram, correto? 

Nada moribundo, admito. Apenas moldes esdrúxulos de como se portar, 

uma oferta de formatar-se à superficialidade de ser... 
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A memória de ouro 
 

Nostalgia 

 

Margô era uma mulher linda. Na juventude, enquanto frequentava 

a faculdade, e a vida era de ouro, sempre a admirei, mais do que todos, 

sua beleza. Seus cabelos negros, sempre cortados à altura dos ombros 

davam uma peculiaridade ao seu charme. Fazíamos algumas matérias 

juntos, não lembro bem ao certo quais eram. Desta época só me lembro 

do seu perfume – aquele aroma inesquecível de melancia; e de suas 

unhas, sempre pintadas de uma maneira exótica, que muito me 

lembravam, de certa maneira distante, obras de Gogh. 

Foi a minha primeira paixão na faculdade. Vivíamos juntos pelos 

corredores, bibliotecas e lanchonetes. Não foi bem amor à primeira vista, 

foi mais um encanto inexplicável por encontrar, finalmente, tanta 

perfeição em uma mulher. Fui acostumado a conviver com garotas 

simplórias, sem a visão perspicaz de um futuro. Almejavam, quando 

almejavam algo, a simplicidade enfadonha de terem grandes maridos e 

empregadas. A vida monótona de madame. Fumavam por esporte, 

andavam, como perus exibindo suas plumas, com as suas piteiras – que 

de certo eram cigarros bem vagabundos. Não tinham assunto, senão 

sobre sonhos utópicos e a beleza chata de um homem famoso. Eram 

educadas, muito educadas, tão educadas que pareciam máquinas. Agiam 

como cortesãs; palavras belas e doces, mas nada devidamente próprio. 

Vivendo em um meio assim, encontrar uma mulher como Margô foi como 

encontrar uma peça de Aristófanes inédita nos dias de hoje. 

Bastaram-me duas conversas com ela e sabia que queria ter essa 

mulher em minha vida até o fim. O discurso inflamado dela sobre a atual 

música brasileira me encheu os olhos d’água. Quem naqueles tempos 

haveria de criticar com palavras tão magníficas os grandes da música? 

Cambaleando nas palavras me intrometi na discussão, e dotado de uma 

pobreza que eu chamaria de espetacular, fui me virando tentando ganhar 
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sua atenção. Ela mais tarde disse que achou engraçada e fofa a minha 

falta de jeito. Desde então nos tornamos amigos. 

Quando me declarei para ela, certamente pensei que seria ela a 

minha esposa. Enganei-me profundamente. Minhas intenções com ela 

eram muito além da expectativa que ela dava ao nosso relacionamento. 

Ela era uma mulher livre, tal qual pássaro raro, daqueles que todos 

sabem e admiram, mas ninguém nunca o vê. Naquela época eu era um 

homem cheio de sonhos, com ambições muito cansativas; ela era mais, 

ela almejava com toda a força de sua essência a felicidade, e esta estava 

intrinsicamente ligada à liberdade. 

Eu amava demais Margô para deixa-la livre. Por ironia do destino, 

ou talvez meu interior agindo sem explicar-se, acabei casando com 

Juliana, a tão bela e serena irmã de Margô. 

 

Infelicidade 

 

Vivemos, no Leblon, eu e Juliana, muito felizes por oito anos. 

Tínhamos planos e tínhamos uma vida. Eu, um professor universitário, 

e também roteirista de novelas, e ela uma adorável curadora. Tínhamos 

planos, queríamos filhos, queríamos morar em Praga, e tomar banho no 

Tejo. 

Eu gostava de admirar, antes de dormir, os cabelos loiros de 

Juliana, eles me remetiam a um ouro raro, a uma sorte que nunca tive e 

achei que nunca teria. Vê-la ali, dormindo, deitada ao meu lado, me dava 

uma paz insubstituível. Ela era tão inteligente quanto a irmã, mas muito 

mais meiga, muito mais doce e muito menos decidida. Não queria a 

liberdade, que talvez fosse até inexistente, que a irmã almejava. Para ela 

a vida, a vida presente que tinha, era sempre o suficiente. Ela não 

buscava ter mais do que lhe fosse possível, gostava do agora, tinha um 

amor inexplicável à vida. Ela amava passear, amava meus roteiros, e me 

compreendia como ninguém. Ela amava seus amigos, era tão querida... 

Infelizmente, a vida age conforme age, e Juliana nos foi tirada tão 

prematuramente. Foi bruto, foi doloroso, foi como se minha vida tivesse 
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sido retirada de mim e jogada ao Tártaro, em um caldeirão flamejante, 

onde eu tivesse de viver a eternidade todos meus pesadelos. Não havia 

anestesia para esse sofrimento. 

Para que a lembrança tão magnífica, mas tão dolorosa, de um 

passado tão feliz não me destruísse, larguei nosso apartamento, larguei 

tudo. Tranquei-o, assim como essa parte de meu passado, e saí sem 

rumo. 

 

O bom filho a casa torna 

 

Andando, alguns anos após a morte da mulher que amei, pelas 

ruas caóticas da cidade do Rio de Janeiro, encontrei ao acaso, em um 

café, que nunca havia reparado antes, Margô. Sem pensar, entrei e fui 

logo cumprimenta-la. Ela ainda estava radiante, mas dessa vez seus 

cabelos negros estavam grandes com cachos e cheirosos. Ela também 

estava cheirosa, não aquele inesquecível perfume de melancia, mas era 

um cheiro de maturidade, cheirava à Veneza. Cheirava à vida, e a vida 

nela era o que mais resplandecia. 

Sua reação primeira foi a de susto, não me via desde o enterro de 

Juliana. Foi a primeira vez que a vi com uma ansiedade fora do normal, 

perguntava como estava a vida, chorou, deu-me um abraço, em seguida 

um tapa, depois vieram as brigas, disse-me que eu não deveria ter sumido 

assim, abandonado as pessoas, que eu era fraco e outras coisas do 

gênero. Logo, tudo passou, sentamos e ficamos conversando, as 

primeiras horas foram dedicadas às nossas vidas, o que fizemos nesses 

últimos anos. Ela havia feito uma pós-graduação na França – A magna 

França, a fonte da arte -, depois retornou ao Brasil e dedicou-se a fazer 

críticas de obras de arte. Mas cansou-se de tudo, largou a profissão e 

abriu este café em que conversávamos. Não tive muito que dizer, a 

verdade é que não tenho certeza se vivi por esses tempos. 

Depois desse inesperado encontro, passamos a nos ver 

regulamente. Duas vezes por mês, depois quatro... Chegou um momento 

em que nos víamos quase todos os dias. Sem perceber, meu amor por ela, 
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outrora tão forte, renasceu, tomou para si as forças de quem ama, e 

passou a ser como quem era. Fiquei estático, confuso, noites de 

pensamentos inacabados. Suores frios, a ideia de traição me trazia 

fantasmas. Não! era errado, tão errado quanto o erro podia ser. Fiquei 

confuso, como nunca fiquei. O pior, o mais doloroso, era saber que desta 

vez Margô me correspondia. Talvez o tempo, talvez a vida – implacável 

com todos, sei lá, mas dessa vez ela me correspondia. 

A verdade é que ao longo dos anos conheci muitas mulheres 

interessantes. Juliana foi uma delas. Quando saí para o mundo eu 

percebi que havia muito mais pessoas interessantes do que eu poderia 

conceber. Cheguei, inclusive, a conclusão de que eu, infelizmente, 

poderia não ser uma destas. Em uma de minhas viagens à Salvador 

conheci Isadora, excelente escritora, mulher sensacional. Em Coimbra, 

Manoela. Em São Paulo, Ana. Margô já não me causava o mesmo impacto 

de anos antes. Sua beleza aumentara, e muito; era hábil e eloquente 

como sempre, o tempo lhe fora bastante generoso, era, sem dúvidas, uma 

mulher sensacional. Mas eu não sabia. Eu possuía dúvidas, e Juliana 

ainda era presente em mim. 

Iniciamos um romance, sexo, encontros, discussões. Saciei todo o 

meu desejo da juventude, aquele que se fundou na faculdade. Tudo tão 

mágico quanto imaginei, mais até. 

Planejamos uma viagem, para Portugal, ela queria ver o Tejo. 

Parecia que a vida, a tão cruel e incompreensível vida, estava novamente 

me dando uma chance. Fiquei animado, tão animado! Ela também. 

Passaríamos uma temporada de seis meses. Pedi um desligamento dos 

empregos, afinal, eu iria me desligar da vida. Nesse meio tempo tivemos 

encontros lindíssimos. Duas pessoas aproximando-se da meia idade 

vivendo algo que se iniciou no embrião da juventude. 

Resolvi voltar ao meu velho apartamento, onde morava com 

Juliana. Reobtive meus livros, meus quadros, nossas fotos... Nossas 

memórias. Uma profunda dor me subiu o corpo e tomou-me o peito de 

forma trágica. Não, eu não podia levar nada dali. Saí às pressas com 

apenas uma foto dela, uma única foto. Seus cabelos loiros me faziam 
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falta, sua voz, sua presença, sua alma, tudo! Saí correndo e parei no 

primeiro bar. Bebi tanto que me é impossível narrar horários; perdi a 

noção do tempo. 

 

A memória de ouro 

 

Estávamos prontos para a viagem. Margô mais do que eu. Estive 

bebendo por bastante tempo nas últimas semanas. Marquei de pegá-la 

em casa às duas horas da tarde para irmos juntos ao aeroporto. 

Eu estava pensativo, cansado, sentia o peso das lembranças sobre 

meus ombros. A Necessidade me atormentava – não sei de que era ela. 

Passei muito tempo almejando algo, almejando coisas, planejando a 

minha vida. Planos atrás de planos, e sempre falhados. Eu deveria ter 

percebido isso quando todos os planos de minha vida foram castrados 

quando Juliana morreu. Ou antes, quando me declarei para Margô. 

Deparei-me em obsoleto desejo de algo que eu não possuía. Juliana 

sempre me disse para almejar o presente, para agradar-se sempre com 

aquilo que os olhos alcançavam. E passei toda a vida planejando, mesmo 

após sua morte. Planejei uma viagem para Portugal, para nosso Portugal. 

E planejei a vida com sua irmã, que nem sabia ao certo o que sentia. 

Talvez o tempo tivesse me cegado... Ou me aberto os olhos. 

Não passei na casa de Margô. Fui direto para o aeroporto. Não quis 

saber de nada. Nosso voo sairia às quinze horas. Sem carro, Margô não 

chegou e eu embarquei sozinho. Solitário fui para Portugal. 

Andando sob a noite, e sob as luzes de postes, senti-me um errante 

– e era isso o que eu era e sempre fui. A chuva caia fininha e dolorosa 

quando decidi ir ao Tejo. Eu sentia grande incômodo com a vida, com a 

morte, com os transeuntes, com os prédios, as casas, os automóveis, com 

tudo. Em cada, eu via o tintilar de um plano meu, de um plano nosso, de 

um plano. 

Juliana me dizia que a única memória que deveríamos carregar é a 

de ouro. Aquela que não importa quantas vezes fosse apagada, 

ressurgiria, mais forte a cada momento. Aquela que dava total sentido a 
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vida, e que mesmo sendo memória, ultrapassava as barreiras do tempo, 

era passado, presente e era futuro. Sempre achei tolice demais dela. Só 

um devaneio, um papo literário muito belo e mágico. Ela vivia o presente, 

mas me dizia que levava consigo sempre uma memória de ouro. 

Perguntei, certa vez, qual era. Ela me disse o tempo que passamos e que 

passaríamos juntos. 

Então, lembrei-me de meu avô quando criança, tomando banho no 

Tejo e seu pai chamando-lhe, e lhe dizendo que iriam partir para o Brasil 

na manhã seguinte. Vi uma lágrima nos olhos do pai de meu pai. E por 

fim, entrei no Tejo. 
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Carta de suicídio (o velho e a rosa II) 
 

[...] E chega-me, junto ao anúncio do inferno, o prelúdio do inferno: 

a notícia de que a única mulher que nesta vida amei morreu. Morreu em 

seus mais de setenta anos. E junto com ela, morreu a esperança que eu 

tinha de beijá-la novamente. Espero ansiosamente desde quando ela 

partiu para a terra da prata com Garcia Néstor pelo momento em que ela 

seria minha novamente. Para te ser sincero, caro amigo, a notícia de sua 

morte não me causou profunda dor, como posso estar aparentando. A 

dor maior é a da confirmação da perda que venho me enganando não ter 

desde que ela se foi. Junto com minha esperança quase eterna, foi 

também minha vontade de viver. Já perdi tudo que possuía nesta vida, e 

agora, a última das coisas a morrer, morreu. Termino, pois, de escrever-

te, e em seguida termino com minha vida. Peço-te que não chores minha 

morte. Já estou em meus oitenta anos, vivi o suficiente. Sofri mais que o 

necessário. Antes que eu finde tudo de uma vez por todas, devo-te 

confessar que estou aos prantos enquanto recordo do poema que ela 

dedicou a mim. Belíssimo, escrito em língua espanhola! Um soneto 

perfeito de dedicação! Até hoje ainda sinto o perfume dela no papel, e vejo 

o reflexo de sua alma em sua letra firme e segura. Por que teve ela de me 

trocar? Logo a mim que lhe dei tanto amor e carinho. São mistérios do 

coração. Mistérios estes que tento desvendar faz quase cinquenta anos. 

Ainda leio os livros que ela escreveu. Eu poderia recitar a ti todos eles, 

sei todos de coração, mas não o farei porque levaria demasiado tempo, e 

papel. Levarei seu nome em minha alma, e seja lá para onde ela for, terei 

Juliana sempre marcada em mim. Talvez eu não a mereça, ou talvez ela 

não me mereça. Talvez, meu amigo, nenhum mereça ao outro, e por isso 

nos mereçamos. Desculpe-me por tomá-lo para isso, para ser o leitor 

deste meu bilhete suicida, mas é a única pessoa neste mundo por quem 

ainda tenho afeto. A outra por qual tive maior ainda encontrarei daqui a 

pouco, no reino dos mortos. Espero que o argentino Garcia Néstor não 

esteja lá, a dor de ser trocado na morte me traria uma eternidade de 
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melancolia. Adeus. E se por acaso, na outra vida, vires Juliana, diga-lhe 

que a procuro desde sempre. 
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A lua de mel 
 

Lilian e Peter casaram-se. Foi um casamento comum, bem católico. 

Igreja, padre, coroinhas e uma bíblia. Depois uma festa, igualmente 

comum. Convidados, música e comida (esta última em abundância para 

impressionar os primeiros). Combinaram de passar a Lua de mel na 

cidade do Rio de Janeiro. A praia de Copacabana, dizia Peter, é 

espetacular para isso. E a noiva, agora esposa, concordou. 

No avião, eles estavam bastante felizes. Peter dizia e fazia planos 

para a vida futura. Esperava filhos, uma casa no campo e outra para o 

inverno, além de vizinhos gentis e um cachorro caloroso. Lilian lembrava 

de como pôde fazer inveja às mulheres de sua família, que a criticavam 

por ter tatuagens e cabelo curto, e sorria ao pensar nisso, embora não 

estivesse ouvindo uma única palavra do que seu marido dizia. E ele 

pensava que esse sorriso, tímido e escondido, era em confirmação ao que 

ele dizia. E, então, ele continuou: 

- Você sabe, Lilian, que poderíamos morar no Rio, né? Tenho um 

primo que tinha uma casa aqui, bem perto de Copacabana, acho que é 

em Bonsucesso. Ele dizia que a casa é em uma colina! Que maravilhoso 

seria, meu amor, não acha? E aí poderíamos sempre ir ao Cristo! Imagine 

se o Cristo e a casa de meu primo ficarem na mesma colina?! 

- Sim, sim. Seria bom – disse ela com o mesmo sorriso tímido e a 

mesma expressão de quem devaneiava em realidades bem distantes da 

de um avião atravessando o Atlântico. 

- Eu já vim no Rio de Janeiro uma vez! Foi maravilhoso, praias, 

gente animada, muita festa. Aqui é o paraíso. É uma pena não podermos 

trazer meus pais, né? Eles adorariam! Mas se tivermos essa casa na 

colina, a do meu primo, eles poderão vir nos visitar. O que acha? 

- Esplêndido! – disse ela unindo as mãos como se estivesse rezando 

– Já volto, Peter querido. Preciso usar o quarto de banho. 

E ela levantou-se donde estava sentada. E enquanto ia em direção 

ao banheiro, percebeu que Peter ainda falava sozinho (e sozinho 

sonhava). No banheiro, sentada no vaso, mas com a roupa intacta, ela 
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pegou seu celular e ligou para Phillipe, seu velho amigo de faculdade. 

Falou com ele por pelo menos uns vinte minutos, até que retornou para 

seu assento, onde encontrou Peter dormindo, e pôs-se a dormir também. 

Chegando ao Rio, logo embarcaram para o hotel. Um hotel de luxo 

à beira-mar da praia. Foram muito bem recebidos pelos funcionários do 

hotel, e logo foram desfrutar de um almoço excelente. Lilian estava mais 

eloquente agora, e falava dos locais que planejava conhecer e de como 

realmente a comida do Brasil era boa. Peter, percebendo o encanto de 

sua esposa, fazia-se de lorde: tratava todas as coisas pelas quais ela se 

maravilhava como se fossem cosias banais a ele. 

- Este museu que mais se assemelha a um disco voador? Nada de 

mais, mas reconheço que é uma joia da arquitetura deste país. É daquele 

mesmo homem, um senhor muito velho, que projetou a capital deste país. 

Só não me recordo, embora eu saiba, é do nome. Mas já vi museus 

melhores. – dizia ele enquanto fazia aquela cara que fazemos quando 

tentamos expressar humildade no exato momento em que somos 

extremamente arrogantes. 

Lilian deu de ombros e continuou a falar. O almoço foi agradável, e 

o casal ainda não havia terminado de cumprir os ritos do casamento. 

Chegaram ao Rio pela manhã, e não tiveram tempo de romper os lacres. 

Peter queria, estava ligeiramente ansioso, mas Lilian, maravilhada pela 

cidade maravilhosa, insistia que deveriam ir passear. 

Enquanto andavam pela praia, Phillipe ligou para Lilian, e 

conversaram durante quase trinta minutos. Ela estava aflita, e a todo 

momento disparava um olhar cauteloso para seu esposo. Este, no 

entanto, ia andando à frente e falando mil coisas com um pedantismo 

que teria irritado Lilian se ela estivesse prestando atenção às suas 

palavras. Era improvável que Peter tivesse prestado atenção na esposa, 

que ia uns sete passos atrás do marido. Por isso, os olhares preocupados 

de Lilian não denunciavam nada a Peter. Desligado o telefone, ela 

apressou o passo e alcançou o seu homem. Andaram de mãos dadas por 

mais um tempo. 



34 
 

Pararam em um Café em alguma das idênticas e perdíveis ruas de 

Copacabana. Entraram em uma rua, saíram em outra, chegaram em uma 

diferente virando pela esquerda, e depois juraram estar na mesma rua, 

ai viraram a direita, depois a esquerda, andaram reto, e entre viradas e 

passos retilíneos, juraram por pelo menos mais três vezes passarem pela 

mesma rua, até que acharam o Café em que pararam. Peter novamente 

voltou a tocar no assunto do futuro. Estava estranhamente, embora 

normal para sua personalidade esquisita, eloquente sobre o porvir. 

Chegou a pegar um guardanapo e desenhar uma árvore genealógica 

inventando nomes para até a terceira geração de descendentes. Lilian 

parecia não gostar disso. Na verdade, ela parecia nem gostar de Peter. 

Alguns poderiam argumentar que este era o jeito dela, frio e distante, mas 

outros com certeza diriam que ela não gostava dele. Acenava com a 

cabeça e dava sorrisos vazios. E enquanto Peter continuava a descrever 

minuciosamente seu futuro com Lilian, esta cantava baixinho uma 

canção de marinheiro gregos do século V a.C.. 

Não adianta continuar a história. Não consumiram seu casamento 

(embora tivessem o consumido dezenas de vezes ao longo dos três anos 

em que estiveram namorando). Peter estava encolhido em um canto 

escuro. Estava trêmulo e ofegante. O ar parecia ter-se mudado, ou 

roubado. A luz no quarto, que era minúsculo, era quase nenhuma. Ele 

estava enrolado em um lençol. Seus olhos brilhavam.  

E Lilian apenas lia sem cessar o bilhete que encontrou na cama do 

seu quarto no hotel: “Descobri, minha querida, que mais amo o Rio e 

suas mulheres do que amo você. Não se sinta mal, aproveite também”. 
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“Tu quoque, Brute, fili mi?” Dixit Caesar 
(“Até tu, Bruto, meu filho?” Disse César) 

  

Todas as pessoas são iguais, exceto aquelas a quem nutrimos um 

colossal ódio. As que amamos são iguais, nada além do bem queremos. 

Mas aquelas por quem alimentamos um ódio descomunal, essas são 

únicas. 

Este, embora possa vir a não parecer, é um conto de amor. 

E ele começa em uma primavera, com grinaldas florescendo e 

sabiás cantando. Juro que vi no céu três andorinhas voando juntas e em 

sincronia. Se houvesse um riacho perto de minha casa, decerto eu 

beberia de sua água, que estaria fresca e límpida. Afinal, era primavera, 

e a vida se renovava. 

Ele não poderia não começar na primavera, pois é a primavera a 

estação da Amizade. E este é um conto, também, sobre a amizade. 

Eis que seu início rasga toda a estabilidade da realidade ao qual 

essa narrativa se situa e repousa. Como um pardal desorientado ela 

chega cortando os céus e rasgando nuvens, causando grande 

instabilidade ao ameno canto de uma cotovia. Ela simplesmente disse: 

- Eu te desejo. 

 E por três palavras o tempo em breve retrocederia: seria inverno e 

inverno apenas. 

Mas eu poderia ter evitado todo este mal, bastava pronunciar uma 

única palavra: 

- Não – mas eu nunca disse, e assim abri as portas para o inverno. 

Uma catástrofe eu não ter preparado os agasalhos. 

                                            ••• 

  

Conheci-a em algum tempo tão remoto que a memória já me falha. 

Mas lembro-me de uma coisa: eu a desejava. Era esguia, com a pele clara 

e dourada como os cachos de Helena, os cabelos eram escuros, próximos 

de uma noite quente. Não possuía nenhuma semelhança à loura Afrodite, 

mas era bela, e em seus traços tão comuns, via-se algo inexplicavelmente 
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singular que a tornava linda. Um olhar apenas e eu estava consumido 

pelo desejo. 

No entanto, os deuses, se existem!, brincam com os homens. E 

apesar de minhas investidas nada deu certo. Lástima que por muito 

tempo pensei ser uma sorte, uma dádiva dos curiosos deuses. 

                                           ••• 

 

Mas era primavera! E cotovias cantavam. Beija-flores mendigavam 

e o ar era tão cheiroso, tão inspirador! 

Eu estava em casa esperando a vida passar – este é o melhor modo 

de aturá-la, deixando que ela passe por si só. E, de repente, ela me vem 

com a singular, estranha e tão excitante notícia, que mais era uma 

sugestão do que um pedido. E eu aceitei, e aceitando fui viver meus 

tantos meses de felicidade. 

Essa relatividade do tempo, que só percebemos quando somos 

acertados em cheio na cabeça por uma bigorna de proporções colossais, 

vista sob uma outra perspectiva temporal que não seja o momento em 

que se pensou o tempo passar tão lentamente pela felicidade que era 

tanta, prova que a felicidade nos torna idiotas, ou ignorantes, ou alheios. 

Era primavera. E apenas uma primavera duraria. 

                                        ••• 

 

Tristeza não tem fim, felicidade sim. 

Foi isto o que Vinicius e Tom cantaram, e nunca cantaram tantas 

verdades como essa! Mas, por uma primavera, deitado sob margaridas e 

contemplando o céu apenas pelo maravilhamento de contemplá-lo, 

discordei com todo meu ser da afirmação destes dois poetas. 

Vivíamos o momento como que se cada momento fosse o último, 

ou pelo menos eu o vivia assim. Eu nunca a entendi. 

Há uma expressão chamada “summer love” usada para designar 

um amor passageiro, um amor de férias, quente como o próprio verão e 

rápido como as chamas de uma fogueira que fora essencial para salvar-

nos de um frio matante. No entanto, a mim, ocorreu um “spring love”, 
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um amor belo como estátuas romanas a enfeitar um palácio digno de um 

rei, mas frias como o inverno que lhe sucedeu como estação, pois é esta 

a primavera. E um amor de primavera era como a própria estação, quanto 

mais o tempo se passa, mais as noites se tornam menores. E a noite, 

como todos sabemos, é a hora dos amantes. Um “love” sem a noite é um 

dia eterno, é um momento infinito e limitado a contemplação. Começa-se 

a fugir do gélido inverno, onde corações são como pedra, e chega-se à 

primavera, que começa por momentos iguais de dia e noite, mas com o 

passar do tempo, pela maldição da própria primavera, as noites vão se 

tornando fracas. 

E quem liga? Gozei ao máximo de toda essa primavera! Amantes, 

amigos, cumplices! 

...E tolo, joguei todos meus casacos fora – eu não mais temia o 

inverno. 

                                                       ••• 

 

A primavera é a estação da vida. 

E na minha houveram tantas vidas. A minha, a dela e a de um 

outro. Ímpares são números amaldiçoados! O par é perfeição, mas o 

ímpar é o caráter caótico, a negação do equilíbrio, a natureza mostrando-

se como é e derrubando as ilusões humanas. 

E na primavera, já ao seu fim, vivi o ímpar. A trindade profana. O 

Três da dor. 

E neste momento eu nos nomeio. Eu, César; Ela, Roma; Ele, Bruto. 

E nós vivemos a primavera. 

                                                         ••• 

 

Corrigindo-me: Eu, César; Ela, Bruto. Ele, nada. 

                                                         ••• 

Quando estamos felizes sofremos da memória. A felicidade nos 

impede de ver o futuro, e vivemos, por e com ela, de vendas aos olhos. É 

que a felicidade nos faz esquecermos das dores do passado, e sem essas 

dores não tateamos o futuro. 
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Eu sofri dessa memória, e sem a dor na alma que sempre tive, a 

esperança iludiu-me novamente. Mas como eu não haveria de ter 

esperança em tão viva e alegre primavera?! Ora eu prezo a seguridade, 

ora prezo viver o momento. O fim me é sempre o mesmo: a dor que dilata 

a carnadura da alma. 

Minha primavera foi de tanta felicidade... Esqueci-me que possuía 

alma, esqueci-me do Nada, esqueci-me das dores. Em todo meu pensar 

só havia esperança, e nesta esperança havia felicidade. Preso nessa 

esperança deixei de viver, fui transportado para uma realidade outra e 

nela apenas fiquei. 

Hoje ainda tenho na memória a imagem dela: esguia, linda e 

sorridente. E a chamo de minha Esperança. E fui feliz, sim eu fui. E eu 

já ouvia cantos dispersos, baixos, como que aves tivessem partindo para 

não-se-sabe-onde. 

E finalmente, o inverno voltou. 

                                                         ••• 

 

Os campos secaram, as árvores perderam suas folhas, os pássaros 

desapareceram e só havia uma escuridão fria e solitária. 

E ela me disse: 

- Não te desejo. 

E três palavras apenas foram suficientes para. 

Ela o desejava, e eu não passava de alguém digno de pena. Um 

boneco de neve em seu verão que se aproximava. E eu já sentia esse calor, 

e sabia que em breve não restaria nada de mim. 

Ela partiu com ele, e eu nada poderia fazer. Então, fugindo de seu 

verão, voltei as terras de meu inverno. Onde, por mais fria e mórbida que 

fosse, eu ainda permaneceria inteiro. 

                                                      ••• 

 

Ela se foi, e talvez amanhã eu sequer lembre dela. Felicidade tem 

fim e não dói. E preferi guarda-la em minha memória como algo bom. A 

vida é boa, por isso acaba. 
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Mas dele, o Nada que a levou para um verão, nunca esquecerei. E 

pelo ódio que ele me trouxe, ficará eternamente guardado em uma cicatriz 

de minha alma. Tristeza não tem fim, e essa infinitude é que manterá 

acessa a fria chama dele em minha memória. Ele foi como a morte, eterna 

e desgostosa, para mim. Ela, a vida, efêmera e alegre. 

Talvez eu tenha outras primaveras. Talvez eu tenha verões. Mas é 

do inverno ao qual fui mandado outra vez que me lembrarei eternamente. 

E a eternidade será pouca. 

E novamente, digo que as pessoas que nos são únicas são aquelas 

a quem odiamos, aquelas que nos tiram algo ou alguém importantes, 

aquelas que nos fazem sermos menos de nós mesmo. 

Tristeza não tem fim, felicidade sim. 

                                              ••• 

E enquanto eu caía pelo golpe de inverno que ela me deu, 

finalmente pude entender César. A surpresa de saber que a felicidade 

pacífica de uma primavera se tornaria em um inverno solitário e gélido 

não permitiu mais do que uma sentença, pronunciada com força e 

dificuldade: Até tu, Bruto? 

Mas Bruto não respondeu, saiu de onde se encontrava, enquanto 

César, ainda sob o efeito do espanto, agonizava em seus últimos suspiros. 

Bruto foi viver sob o verão de Roma. 
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A rosa 
 

Estranhamente era noite. Quero dizer, quando ela se deu conta da 

situação, já era noite. Chorava desde que o galo cantou, e também desde 

que ele foi dormir, e mais antes, quando ele cantou antes de cantar pela 

primeira vez que ela percebeu. Ela tinha uma rosa na mão, que, segundo 

sua avó, brilhava no dia, foi por isso que ela percebeu que era noite, 

porque não brilhava. Mas daí que ela olhou a janela, e ainda havia sol, e 

percebeu que não haviam cantado os galos. Ela estava percebendo um 

monte de coisas ultimamente. Provavelmente essa percepção aguçada se 

deu pelos recentes fatos. Bem... Não sei bem se são recentes, mas são 

fatos que abalaram ela. Contudo, ela sentia frio. Um estranho frio, assim 

como estranhamente era noite. A verdade é que ela estava muito confusa, 

doidinha já com toda a situação, e não fazia muita relevância se era 

manhã ou noite, quente ou frio. Ela amava o namorado. Ex-namorado, 

me corrigindo. E isso, ou isto, era o que levava a moça ao desespero. A 

flor na mão, coberta de magia e misticismo, para ela não passava de uma 

recordação daquele que ela amava, e muito provavelmente ainda ama. 

Mas a flor não brilhava, então, era muito certo não ser dia. Mas também 

não era noite. Absolutamente não era dia, a flor não brilhava, e sua avó 

afirmara que a flor sempre brilhava no dia. 

Ela ganhou a flor dele faz uns anos. Eles terminaram e ele a 

presenteou com isso. Faz dois anos. Ela ficou arrasada, coitada. Chorou 

tanto que não se lembra quanto tempo chorou. Mas dessa vez ouviu os 

galos cantarem – ou era apenas o barulho da televisão? O que importa, é 

que essa flor era um presente dele, e ela muita admirava a flor. Você 

provavelmente deve estar planejando me perguntar o porquê dela nunca 

ter reparado no brilho da flor, correto? Bem, a pergunta feita a mim, 

contudo, deveria ser outra. Como uma flor durou tanto? Era mágica, e 

isso foi a avó dela que disse. Disse com toda a sabedoria que as pessoas 

obtém quando vivem. Só se vive uma vez, por isso uma vida é repleta de 

sabedoria, mesmo que seja uma sabedoria um tanto quanto idiota, o que 

não era o caso da avó. Ela era sábia, foi ela que disse à moça que a gente 
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só vive um amor de verdade. Daqueles como em filmes, como em Romeu 

e Julieta, daqueles que nossos ou seus pais vivem a pelo menos uma 

boda de ouro. No entanto, foi ela sozinha que descobriu que esse amor 

era ele. Quero dizer, descobriu entre aspas. Foi o primeiro namorado 

daquela moça indefesa. Não que ela nunca tenha beijado outros, ou feito 

coisinhas com outras, mas foi com ele que ela primeiramente e finalmente 

se sentiu segura.  Há uma diferença enorme entre o rapaz que se beija 

quando uma amiga diz que é bonito – mesmo que não seja -, e o primeiro 

namorado. Por isso ele era encantador. Ou talvez ele realmente fosse 

encantador. Provavelmente os dois. Ele também era mais velho, e por 

isso, e isso quem achava era somente ele, mais sábio. Mas ela descobriu 

sozinha o seu verdadeiro amor, e se orgulhava disso. Sortuda, achou na 

primeira tentativa. Por isso estava feliz, porque nem mulher era direito e 

já tinha abraçado a sorte. Sua avó não mentia, só se tem um grande 

amor. Por isso namoravam, porque ele descobriu ela. Porque ela 

descobriu ele. 

Mas ultimamente, de um tempo para cá, ela estava muito triste. De 

dois anos para cá. Foi porque terminaram. Ele cansou. Do namoro, dela, 

de tudo, menos das outras possibilidades ainda não descobertas. Um dia 

foi o suficiente para acabar com toda a vida que ainda não havia se 

realizado, foi como um tiro certeiro na barriga de uma mulher grávida. 

Imagine só, todos os sonhos foram acordados, pobre, coitada. Creio eu 

que ela sequer sabia que havia passado dois anos. Era estranho viver 

sem ele. Ficou desconsertada, maluca, obsoleta, lunática, boom! 

Explodiu e decidiu que sairia para a balada. Para a noite, curtiria a vida, 

seria quem ela sempre quis. Beijou tantos quantos a memória dela e a 

minha puderam lembrar. Causou estragos – os maiores foram para si. 

Ela estava feliz, e continuou mentindo para si isso por algum tempo. 

Mentiu por dois meses. Era descontrolada, sem controle algum, fazia o 

imprevisível. E de tão imprevisível tornou-se previsível. Onde quero 

chegar é que, qualquer um, qualquer ser que a observasse, teria plena 

noção de que ela iria sofrer. Uma cartomante – por mais falsa que fosse 

– teria a chance de acertar em cheio, e quem sabe aí até descobrir sua 
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magia. Mas um dia ela voltou a si, recuperou aquela parte dela que ela 

perdeu e nunca soube que tinha. E lembrou que quando eles terminaram 

ele deu uma flor para ela. Era noite, bem frio, e tudo o que ela queria era 

ser abraçada, ser completa naquela escuridão, e tinha a total confiança 

de que conseguiria isso. Mas nada sai como se planeja, isso é certo, a vó 

dela já dizia. Nada, absolutamente nada, coisa alguma nesse mundo, é 

executada como a cabeça pensante de um ser vivente imagina. E naquela 

noite fria, e noturna, ela só ganhou uma rosa. Normalmente, e isso 

realmente passou pela cabeça dela, ela deveria ter aversão àquela rosa. 

Contudo, nada sai como se planeja, e ela criou um vínculo forte com 

aquela rosa. Jogou todo o amor para a rosa, e amou a rosa como quem 

ama o bonito rapaz de bíceps e tríceps detalhados e tatuados. Por isso 

ela gostava da rosa, por isso ela chorou dois anos pela rosa, por isso 

naquela noite, a noite primeira que eu disse, ela não sabia se era noite, 

se era dia, se havia galo ou qualquer outra coisa. 

Dois anos chorando pelo mesmo amor é burrice. Ou talvez muito 

amor. É que ele realmente poderia ser o grande amor da vida dela. Mas 

naquela noite, era tudo pior, muito pior, mais do que pior. Sua avó havia 

morrido, por isso o choro em dobro. Ou triplo, ou quadruplo ou número 

maior. Quando se está triste e outra coisa que deixa triste acontece com 

a gente, não se duplica a tristeza, se amplifica, torna muito mais 

dolorosa, por isso acho que até quintuplicou. Ela chorava pela avó, e 

chorava por ele, por eles. Mas tudo estava bem, ela tinha a rosa que ele 

deu e que a sua avó disse que sempre brilhava ao dia. Estava segura com 

a rosa. Não feliz, mas segura. A rosa guardava a avó e ele. A verdade é 

que resmungar-se pelo passado, por um amor passado, é besteira. O que 

foi, foi. Até hoje não inventaram máquina no tempo, e hão de inventar? 

Sei lá, são tantas contas. Bem que ela queria, iria fazer certo dessa vez, 

ela achava. Costumes que nunca mudam, é... Acho que é isso. Costumes 

que nunca mudam. Ela iria mudar se tivesse a chance, mas ela estava 

muito triste, e era noite, estranhamente era noite. Quero dizer, ao menos 

a rosa não brilhava. Definitivamente era noite. Ou deveria ser, mas algo 

aconteceu, o vento soprou com tanta força que empurrou a cortina e lá 
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estava o Sol, sorridente, ardente, queimante, cegante. E a rosa não 

brilhava. Pronto, não era noite, mas naquele instante tudo ficou negro e 

escureceu e esfriou.  A alma, os olhos, os pensamentos, o quarto, ELA. 

Não era noite, por algum absurdo do mundo não era noite, e a rosa não 

brilhava. Mas sua avó... Sua avó... Sua avó era sábia, não mentia, e ela 

disse que a rosa que ele deu para ela brilhava de dia. Mas era dia. Com 

certeza era dia. Claramente era dia. Como a rosa não brilhava? Não é tão 

belo chorar ao dia, as buzinas de carros, os passos das pessoas, as 

multidões, a vida vive de dia para muitos. Chorar é bom à noite, dá mais 

drama, faz cinema, é charmoso. Disso ela não queria saber, chorou e 

chorou e chorou e a rosa não brilhava. 

Só pôde chegar a uma conclusão, sua avó mentiu. Mas sua avó não 

mentia. Mas a rosava não brilhava. Mas sua avó nunca errou. Nada sai 

como planejado, o grande amor, a verdade sobre a morte. A rosa não 

brilhava. Dois anos! Dois anos, ela finalmente se viu afetada pelos anos. 

Ela finalmente ficou ciente dos anos. Dois anos! Sua vó mentiu. Sua avó 

não mentiu. Ela tremula tremulavas palavras como vento sibilante. A 

rosa não tinha mais importância, nada mais importava. Não bem assim, 

ela ainda importava sentimentos do seu passado, da memória distante. 

E por consequência importava para si dores de um momento que ficou 

para trás. Magicamente, encontrou dor na beleza. A rosa não mais 

importava. Ela não brilhava. Mas sua avó... Sua avó... Sua avó não 

mentia, e disso, ou disto, ela tinha certeza. Por que pensava tanto? Nada 

mais importava. E sua avó não mentiu, disto, ou disso, ela tinha certeza. 

Então por que ele a largou? Não é simples como a luz ofuscante daquele 

sol logo ali? Ele não era o grande amor da sua vida. Sua avó não mentira, 

a moça que se enganara. Ele era bonito, legal, romântico apaixonado e 

tudo o mais, e lhe dera aquela rosa. Ela o amava, ainda o amava, mas 

não era ele o grande amor da sua vida. A rosa que deu não era a rosa que 

ele disse que deu, se fosse, ela brilharia, mas não brilhava. Sua avó 

sempre disse que aquela rosa brilharia no dia, mas não brilhou. Então 

ele, pobre coitado, não era o grande amor da sua vida. Pronto, ela chegou 

a essa conclusão, sozinha, e se sentiu orgulhosa. E a rosa? 
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Ela fez um jardim, e já era dia. Não exatamente dia, não sei, ela 

não sabia. Tudo estava tão confuso. Olhe, a rosa, o jardim, a avó, ele, 

tudo. E daí que era dia? Ou talvez noite. Ela estava tão confusa. Não 

tinha rosa, não tinha ele, não tinha avó. Ela achava que estava livre, mas 

tinha no calcanhar, em diamante duro, a esperança de um grande amor. 

E doía, porque ela esquecia que possuía esta marca. Da rosa nunca mais 

se ouviu falar, e nem das brilhantes, daquelas que a avó falava. Mas ele 

não era seu grande amor. Sua avó... Sua avó...Deixa para lá. 
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Ícaro e o labiríncaro 
 

 

Ícaro queria voar, não o Ícaro dos mitos, mas também o Ícaro dos 

mitos. Ele era filho de Dédalo, não o Dédalo construtor de labirintos, mas 

também o Dédalo construtor de labirintos. É porque em todo voo está e 

não está Ícaro. Mas esta não é uma história de voo, é uma história de 

salto. Ícaro não estava na Grécia, mas a Grécia sempre esteve em Ícaro... 

 Rio de Janeiro – tarde obliqua e morna. O vento se salientava em 

brechas de vidas, sopros mornos, calores mornos, frios mornos... Era 

verão, e a chuva era uma abstração futura. Tempo perfeito para se errar 

nas ruas. Quiçá ir à praia, ou andar despretensiosamente em 

paralelepípedos desenhados com o braço atado ao braço de um outrem, 

e o rosto dado ao rosto de outrem. Dias mornos são perfeitos para estar 

junto a alguém. E misteriosamente neste dia as ruas estavam desérticas: 

não como Saara em clima de tortura, mas como o deserto de um oásis 

surreal, com água, coqueiro e até uma cadeirinha adaptada com restos 

de árvores desconhecidas. O Rio de Janeiro, ou melhor, a Rio de Janeiro 

se desértica é espetacular. Quem joga-se à sorte de estar na cidade assim 

se pode ser considerado sortudo. Sim, porque só a sorte nos faz estar em 

um Rio de Janeiro, que não é o Rio de Janeiro dos trânsitos e transeuntes 

engarrafados, mas um Rio advindo de um sonho sonhado por alguém que 

desconhece o caos organizado do dia-a-dia. Esta era a tarde da cidade, 

este era o instante em que Ícaro se via já posto para o salto. Mas, 

retrocedamos mais... 

 Rio de Janeiro – noite desalmada. Fogos de artifícios e artífices em 

rolo e enrolação nas ruas. Automóveis desalmados. Motocicletas 

desalmadas. Luz entreacessa em alguma esquina de algum Rio. O alter-

ego do homem soturno dá as caras: em meios a sorrisos díspares de seus 

antecedentes, ele uiva pelo uivo. Tiroteio desalmado. Resgate desalmado. 

Homens desalmados. O lado sonoro dessa noite provoca a sensação de 

desespero, e ninguém mais espera nada da noite, senão um homem, 

cujos olhos não diziam nada sobre ele, apenas que era indecifrável – 
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ninguém também o conhecia, não nos arredores que circunscreviam a 

situação. Eis a situação: noite desalmada, vidas chamuscadas, correrias 

desenfreadas. Se os olhos, quaisquer olhos, se atentassem à turvidência 

do negro-acinzentado das nuvens inesperadas que surgiam por entre e a 

partir de um apartamento localizado na negritude da noite que aqui 

narramos, tais olhos, de certo, mas sempre com a possibilidade de não 

ser certo, enxergariam toda a soturnez de um homem e uma mulher, 

entrechamas, entrelamentos, entrelaçados – a espera hiperesperada de 

ajuda. A mulher de uma alvidez animática, o homem ávido na concretude 

do seu próprio modo – diga-se de passagem, o modo de quem sem agir 

fica-se no esperar. Entrevermelhos e quentes a física dos corpos era 

indiscernível das sombras expostas e impostas à parede. Ela estava fria, 

já pronta para o derradeiro fim, quente como o sopro de vida que outrora 

levava. Ele era quente, mais que as chamas, mais que que qualquer 

imaginação sobre o ser-quente, e no seu esquentar-se ele nutria ali a 

força, hercúlea força, não como a de Hércules, mas também como a de 

Hércules, para que o tempo, este ao qual medimos, sequer fosse notado, 

e a vida, ultrapassando todo medir, se fixasse mais um pouco ao 

momento. Por isso a noite desalmada, e toda conjuntura da noite ser 

igualmente desalmada. Um olhar que se apercebesse do evidente veria, 

sem dificuldades, na negritude da noite aqui citada o cinza fazer-se em 

meio ao rubro vivo, quase amarelado, das chamas, como uma fênix, 

ascendendo rumo ao seu lar – o Sol. Mas o astro rei deste nosso sistema 

solar estava do outro lado do nosso planeta. Chama que pretendesse, e 

esta pretendia, retornar ao seu originário precisaria fazer-se de um 

esforço giga. É por isso que pode-se induzir o azar: o estar em frente ao 

que se tenta voltar para casa. Ela se apercebia disso com uma clareza 

quase infantil. Ele era mais surreal, cria com a força da própria vida no 

escape derradeiro. As chamas retornaram ao originário tão esperado. Ela 

teve o que esperava, morreu. Ele tornou-se Ícaro, inda vivo. 

 Em toda tragédia há um herói fadado ao fracasso, ou melhor, a um 

castigo. Mas esta não é uma tragédia, aqui não há Sófocles, Eurípedes 

ou Ésquilo. É a história de um homem pós-fracasso. De gênese nas 
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chamas começa o drama: fogo, fúria e força contrahumana. Segue-se a 

vida segundo a vontade das chamas: esforço, esmola e espera à paisana. 

Eis o mistério e paradoxalmente a clareza de Ícaro: reformado, renascido, 

repermitido a ser a partir do que já era, ele não era o que foi antes das 

chamas; era novo, de novas ambições, de nenhumas ambições, mas de 

espaço a todas. Ele tinha de, agora, mas também sempre, decidir, senão 

tentar decidir, quem seria e quem é. Em início, por relutância ou raízes 

(queimadas e ainda intrínsecas aos húmus árido), ele recusava-se a pôr-

se sem rumo com a vida. O amor lhe amarrava os tornozelos. Pesos de 

memória. Cadeados de lembrança. Andar era duro. Antes libertador, 

agora possuidor: a natureza do amor que agora era em Ícaro. Sem ela a 

vida seguiu, em lentos passos, em tempos outros, em extensão de uma 

quotidiana e pontual, embora sem medição, dor. Ícaro era um caco: era 

seu próprio labirinto. Errava em si. 

 No desenrolar dos fios do destino Ícaro foi rastejando, em 

perambulos, pelas ruas dessa Rio de Janeiro. Não a que ele conhecia, 

pois esta morreu junto às chamas (sua visão da cidade morreu junto às 

chamas), mas a que ele agora via: borrões de movimento movimentando-

se sem presença. E aí fatidicamente voltamos à Rio de Janeiro, a de tarde 

morna. Cujo sol depoente fazia cena de cinema em meio-à-praia. E os 

borrões, que nesta tarde estavam por-outro-aí, chegavam perto de vir a 

ser presença para ele. Tudo morno, absolutamente morno, em 

banhomaria.  E aí, avante como a marcha de Napoleão, sedenta por 

conquista e realização de desejos, abruptamente insurge na mornidade 

um calor raiante. Agora, a própria alma de Ícaro queima. Chamuscante 

visão. Chamuscante área. Chamuscante risco. Chamuscante escolha. Da 

terra brota o fogo que se manifesta. Toma as bases do velho prédio como 

era a almejar os céus. No alto da torre Rapunzel canta socorro: os gritos 

de uma pequenina garota são demasiados baixos para que heróis 

escutem. Só Ícaro, o homem preso ao próprio labirinto, ouve, e mais: 

ausculta. E a rapidez se faz necessária: eis a escolha de Ícaro. Das 

chamas ele desfez-se em nada – o nada que agora pensa ser. Retornar é 

inviável, e, no entanto, a inviabilidade do retorno é também a 
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inviabilidade de outra vida. Ícaro vê-se num dilema. E toda memória faz-

se em vida, em conselheiro a advertir as dores próprias. Quanto mais 

Ícaro pensa, mais o tempo, o que é medido, se faz veloz. 

 Ícaro, já munido de suas asas, almeja o voo, quer, do fundo daquilo 

que ele é, juntar-se com a liberdade. Ícaro escolhe: as chamas lhe são 

inviáveis. Eis o salto. E como todo Ícaro, cai, pois o voo não é o planar, é 

o salto e somente o salto. Ícaro, não o do mito, mas também o do mito, já 

imerso no abismo finalmente se encontra: ser-este-Ícaro é temer o fogo, 

e não poderia ser diferente. 
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Minha esposa, a pobreza 
 

Pobre de mim. A pobreza é minha esposa, e de amantes sou cheio. Aos 

montes, tenho um amontado delas. Espie. Espie com mais proximidade. Ponha a 

mão no meu peito, quero que sinta esse pobre coração mega usado. É... Só sente 

os bateres que ele faz. Isso é bom, sinal que ainda estou vivo.  Outra coisa 

esperava encontrar? É apenas um órgão, encontramos o que era de se esperar, 

seu bom funcionamento, sinal que ainda estou vivo. É que andam dizendo por 

aí, carrapatos sujos, que estou morto. Uma hora eu mesmo acho isso. Ainda não, 

falta muito, eu acho, sei lá, não tenho muitas certezas. Se quer saber da minha 

pobreza, espie mais perto. Minha alma, meu espírito, seja lá como chama. Mas vá 

preparado, ou preparada – perdão, me desculpe, por favor, não sei qual a sua 

natureza -, pois encontrará, irá poder, coisas não tão belas quanto filmes na 

televisão, ou aquelas histórias fantásticas. Alias, se quer ver uma coisa bonita, vá 

ler um livro. Isto daqui é tão feio quanto o mundo, e tão pobre quanto minha 

esposa, a pobreza. A verdade é que de minhas amantes prefiro iniciar o assunto, 

antes de minha esposa, a pobreza. Porque é melhor ir explorando as beiras, para 

depois, finalmente, com a glória, deparar-se com o núcleo, o principal centro de 

todas as coisas. 

Sou como um velho milionário, muito feio, muito milionário, e por 

consequência sou como um imã. Horripilante, desforme – inócuo talvez. Tenho 

muitas amantes, aos montes, tantas delas conforme se pode ter. São todas viúvas, 

carrapatos sempre de véu; ora são virgens em vestidos de noivas, famintas por 

um falo que nunca poderão consumir, já morreram, e ainda assim continuam 

vivas. Elas são como um espelho, muitos espelhos, um quarto cheio de espelhos. 

Sim, assim são elas. Não consigo, sou incapaz de diferenciá-las, apesar de chamá-

las por seus próprios nomes. Elas refletem tudo que sou, que fui, que serei, e 

muito do que não sei. São como espelhos, exatamente como espelhos, da mesma 

natureza reflexiva, mas umas são gordas, outras magras, umas altas, outras 

baixas, umas bonitas, outras horripilantes, umas são, outras não são. Podem 

pensar que há uma relação pederástica, mas as tenho desde que sou criança, 
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desde que elas eram crianças – e umas ainda são crianças -, e as terei assim para 

sempre. Dormem, fodem, vivem, comem, morrem, renascem e nascem comigo. 

Eu ainda não sei o que sinto por elas, são como espelhos. Em espelhos nós nunca 

sabemos o que vemos; talvez nos vemos, talvez vemos o que queremos ver, talvez 

sejamos cegos. Sei lá, não tenho muitas certezas. Um milionário velho muito feio 

e muito milionário,  sabe? Assim, exatamente assim sou eu. Quer dizer, sem 

milionário e sem velho. Mas tenho amantes, amados espelhos que dormem, 

fodem, vivem, comem, morrem, renascem e nascem comigo. Mas são viúvas e 

são virgens noivas, mortas e vivas. Ainda não sei o que sinto por elas. 

Minha alma balança no respirar próximo de alguém que não sou eu. 

Qualquer um pode ser. Qualquer ser pode ser. Ser ser. A noite é minha amiga, e 

falarei dela antes de falar de minha esposa. De minha esposa, a pobreza, falo 

depois. A noite é minha amiga, e quando ela tem lua nós brigamos. Só é minha 

amiga quando está eclipsada, noturna, escura, negritude em plena terra. Eu odeio 

as estrelas, são cinzas todas, borrachas gastas, um pé no saco. Nenhumas das 

minhas amantes gostam das estrelas. A lua é uma estrela? Parece, sei lá, não tenho 

muitas certezas. A certeza que tenho é que eu gosto da noite, é calma, é tranquila, 

é doce, é serena e tem sereno – quando chove. Pois bem, gosto da noite porque 

ela não é o dia, porque durmo, porque minha solidão pode ser justificada, afinal, 

é noite e isso é motivo o suficiente para eu estar sozinho no meio de bilhões. Por 

isso, sem saber o que é amizade, fiz um contrato de amizade com a noite. Somos 

amigos, brigamos quando tem lua, mas somos amigos. Desde quando sou amigo 

da noite? Não tenho certeza, não sou um homem de muitas certezas. Desde que 

somos crianças, eu acho, talvez, pode ser. A noite canta para mim, não faz um 

som, mas canta, canta sonhos, ilude em cantos, e eu gosto. É... Eu gosto. Por isso 

somos amigos, mesmo sem eu saber o que é amizade. A melancolia, uma de 

minhas amantes aos montes, adora a noite. 

Minha esposa, a pobreza, era uma amante.  Mas depois eu casei com ela, 

quando ela passou a ser constante, a estar sempre presente, a ser a mais dentre 

todas. Ouvi dizer que escolhíamos as esposas pelas coisas boas que elas nos 

trazem. Amigo meu casou porque tinha felicidade; outro, dinheiro; outro ainda, 
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comida. E casam nos bosques, na praia, nos templos, nos prédios. Com festas, 

com presentes, com convidados, com amigos. Meu caso foi diferente, muito 

distinto. Ocorreu de outra maneira, impensável. Conheci a minha esposa, a 

pobreza, quando eu nasci. Não... Antes. Quando eu comecei a ser. Conheci ela há 

muito tempo, e ela sempre esteve e está comigo. Em mim, tudo é pobre. A alegria, 

a vida, o sol, o ar, a comida, tudo. No começo, antes de agora, eu achava isso 

ruim. Sorrir pobre fazia a melancolia, uma de minhas amantes aos montes, 

gostar. Na casa, pobreza estava. No trabalho, pobreza estava. Na vida, pobreza 

estava. No canto, pobreza estava. Na alma, pobreza estava – aqui ela fez sua casa, 

nossa casa. No começo, antes de agora, criei ódio. Pobreza vivia por me cercar, 

era obsessiva, angustiada, melancólica, amarga... Pobreza era todas as minhas 

amantes, e ainda era pobreza. Depois, como agora, me apaixonei, me acostumei. 

Não sei muito a diferença entre achar e ter certeza, não tenho muitas certezas. 

Também não sei a diferença entre se apaixonar e se acostumar. Pobreza se tornou 

parte de mim. Casamos, e chamamos nossos amigos únicos: as amantes minhas 

e a noite. A noite, não querendo sozinha estar, trouxe a lua – coisa que não gostei, 

gosto do cego, do escuro, do breu na plenitude do negro. Casamos com a música 

da noite, aquela sem som. Minhas amantes assistiram, todas descontentes, mas 

não tristes. Não teve festa, não teve bolo, não teve praia ou bosque. Não teve 

templo, não tem homens. Casamos e fomos pobres, na alma, da alma, na vida, da 

vida. Casamos, pobre de mim, e vivo com amantes aos montes, tantas quantas se 

pode ter. 

Espie com mais proximidade. Só próximo, ao olhar pra alma minha, vai 

ver com absoluta certeza, eu acho, que não há nada em casa esta. Não tenho 

certeza, não sou um homem de muitas certezas. Pobre de mim, eu acho. 
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UM POEMA DE SOFRER 
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Primeira parte 

 

Marcus 

Sofrer – verbo perene de toda humanidade. 

Eu sofro, tu sofres. O homem eternamente sofre. 

Desde a gotícula que fomos – homunculus, 

até o derradeiro fim que nos aguarda: 

“Do pó viemos, ao pó retornaremos”. 

É um destino inevitável este que carregamos, 

não importa por onde possamos vir a nos meter, 

o sofrimento há, inevitavelmente, de nos seguir. 

Sofrer – o único verbo que diz por toda humanidade. 

Sofrer, sofrer, sofrer, sinônimo intragável de ser. 

Eu sou, por isso sofro. 

 

Canso, mas canso-me em um abismo, 

canso de saber que a qu 

alquer momento caio, 

canso de saber que irei cair. Cansado, 

Cansadíssimo, íssimo, íssimo, 

canso, cansei. Sei que hei de cair. 

Canso-me de me cansar. 

 

Helena 

Não te canses tanto, não te canses! 

Vida – é tudo isto o que tens. 

Viva – é tudo isto o que podes. 

O teu abismo é fruto da tua mente, 



54 
 

e esta mente tanto quanto pode, 

te engana e ilude e te é serva 

- serve-te tanto quanto queres 

aos teus quereres todos ofuscados. 

Sofrer é mera possibilidade, escolha. 

E és tu que decides quando sofres, 

o sol pode ser aquele que te queima os olhos 

ou aquele que te aquece a pele.  

Sofrer não é verbo de ação ativa, 

sofrer é passivo sob às tuas ordens, 

ordena, Marcus, que o sofrer cesse, 

e assim o teu abismo tornar-se-á teu fundamento. 

Tu te impedes muito de ser feliz, 

e tu pareces desprezar felicidade. 

 

Um homem há de saber na tua idade 

que ser feliz é questão de... 

 

Marcus 

É tão fácil dizer boas palavras da vida alheia 

quando não é tua a vida que se perfura... 

Olha, Helena, a vida futura! 

Olha também a vida passada, 

olha ainda a vida presente... 

Se me disseres que depois de tantos olhares 

continuas no sofrer alguém descrente, 

então é melhor que te retires de minha presença. 

Não suporto mais essa cegueira, 

esse abandono rude dos sentidos, 

é tão óbvio que o mundo é o sofredouro 

quanto a certeza que o sol um dia há de morrer. 
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Diz-me que escolho ser um sofredor, 

e ainda que desprezo a felicidade. 

Mas diz-me tu, agora, sem falsidade, 

como uma mulher em esta idade 

há de crer que somos senhores absolutos de nosso fado? 

És tu, em algum momento, que decide o que és? 

Não sejas tola, tu não decides nada! Absolutamente nada: 

Tu simplesmente és o que tinha de ser. 

Claramente não sei o que nos decide: 

Pode ser Deus – esta força eterna e onipotente; 

pode ser o destino – este menino brincalhão 

e sem vestígio algum de escrúpulos; 

pode ser nossa genética – esta herança 

involuntária que nos forma e com ela devemos 

serenamente, embora com certa ingenuidade, 

nos conformar. Conformismo é o caminho, 

o único caminho para todos aqueles que aceitam 

de bom sorriso o destino que lhes é imposto. 

E tu me dizes que sofrer é passivo? 

Sofrer é pura ação, Helena, tu não vês? 

Sofrer é um movimento tão lascivo! 

Nossa imperfeição humana é seduzida 

por caminhos tortos, por amores, por paixões, 

por desejos! Eros, aquele deus ingrato... 

Eros faz-nos desejar! Por isso dizem da ganância 

como aquele pecado mortal... 

Eros faz-nos ter desejo, e desejantes cegos nos tornamos. 

O querer é filho do sofrer. Este manda aquele aos campos, 

e cada um que por Eros é tocado, tem como futuro o sofrimento. 

Querer e não ter é sofrer. 

Querer e ter é sofrer. 

Querer é sofrer. 

E tudo isto porque somos tão finitos... 
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E tudo isto porque somos limitados... 

Não somos deuses; somos por ele sempre ultrapassados. 

 

Helena 

Discordo. 

Olha o que tu dizes, homem! 

Tu vês a vida com extremo pessimismo, 

além dum péssimo extremismo. 

Tu desejas e não o buscas, 

e isso causa de incompetência. 

És infeliz porque descarta felicidade 

- não crê nela como se deve crer. 

Tu crê que o sol há um dia de findar-se 

e por isso já sentes frio antecipado... 

És tu todo precipitado no sofrimento, 

e o fazes presente em todo presente, 

assim tu culpas o mundo pelo sofrimento 

que o mundo ainda não te presenteou. 

Ademais, não cabe a mim fazer tu veres o mundo 

com os olhos puros de sofrimento. 

Se és tu desejoso de sofrer, que vás de encontro a ele. 

Eu escolhi para mim, Marcus, a alegria. 

Vida – é tudo isto o que temos. 

Viver – é tudo aquilo que podemos. 

 

Marcus 

Te retires, Helena, ingênua. 

A ingenuidade tua me é sofrível. 
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(Saem Marcus e Helena. Entram as vozes dispersas da cidade grande. 

Fofoqueiros, à toa, sem-o-que-fazer no dia-a-dia) 

 

Fofoqueiros 

Ouvistes isto, companheiros? 

Há no ar dizeres muitos, bastantes, 

que há homens cansados da vida. 

Devemos rir? Devemos chorar? 

Nada. Devemos apenas comentar! 

Aquele Marcus cuja vida é pútrida, 

aquele cuja pele em cores se alterna, 

cuja companheira bateu com as pernas, 

e todo ar de graça se esvaiu, 

decidiu por finalmente dar-se conta 

que a vida é com ele um tanto árdua. 

Pobre coitado – é o que dizem alguns, 

companheiros. Mas, concordais com isto? 

Não deveríamos nós entrar em acordo com Helena? 

Aquela que disse que a vida é bela, 

que os campos são infestados de amores, 

aquela cuja pela é linda e perfumada, 

cujo amor bate-lhe à porta todo dia, 

cujas graças sorriem-lhe com carinho. 

Não estaria ela certa? Não estaria? 

A quem devemos agora compartilhar a certeza? 

Talvez de um: o que sofre e por isso vê sofrer; 

talvez de outra: a que alegra e por isso vê alegria. 

Não sabemos ainda a quem ficamos perto. 

O mundo é vil, não achais, companheiros? 

Discordo. O mundo é belo, não concordais? 

Que nervoso! Estes miseráveis também nos matam, 
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porque hão de dizer em altas vozes suas lamúrias? 

Deveriam fazer isso em segredo. Em local no qual as vozes 

se percam no próprio caos de suas tensões. 

O que pensamos? O que fazemos? Com quem ficamos? 

É melhor ouvirmos mais! Ficai atentos aos detalhes, 

vossos ouvidos deveis, e estais, em todo canto. 

(Entram Marcus e o Homem do Sonho. Um barulho inicialmente os 

assusta – um fofoqueiro faz-se perceptível) 

 

Marcus 

Quem és tu? Como sabes de mim? Que és? 

 

Homem do Sonho 

Sou tu, de certo modo. Por isso sei. 

Não te reconheces a face, tolo? 

 

Marcus 

Impossível. Sou apenas um, e tenho certeza. 

Além disso, é sabido por todos, não se tem, 

neste terrível mundo em que estamos, dois do mesmo. 

Somos filhos do sofrer, e cada tem uma parte 

distinta do sofrer que lhe é próprio. 

Se fossemos o mesmo, nosso sofrimento seria igualmente o mesmo. 

E duvido disso. Estou... Não, sou um caco 

e tu pareces-me muito bem. Prove ser tu eu, 

prove que teu sofrer é o mesmo que o meu.  Te ouço. 

 

Homem do Sonho 
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És mesmo chato como dizem pelo aí. 

Tu sofres e deste sofrer eu compartilho igualmente. 

Presta atenção, pois te narro agora a tua história. 

Não chores, pois sei que tu, pois sou eu, 

que te lembrares do teu infeliz destino é doloroso. 

E creio ainda que me pedes apenas para isso: 

para que te lembres o quanto sofres. 

Mas narro, pois se tu duvidas que sou tu, 

te farei agora entender que somos um. 

Desde menino a mesma chaga nos persegue: 

fomos largados aos ventos pelos outros. 

Os outros, aqueles que não são nós, cantavam 

alegremente em outros cantos e nos largavam 

sozinhos a desejar aquela cantoria. 

Nunca entendemos o motivo para tal: 

erámos meninos tanto quanto os outros, 

e tínhamos cabelos, pernas, braços, olhos, 

pênis e toda ânsia do mundo que toda criança tem. 

Não entendíamos o porquê daquilo. 

Como sendo tão criança quanto outras crianças 

erámos deixados às margens pelas tantas crianças? 

Tomamos nesse momento consciência: 

Os outros são os outros. Nós, nós. 

Tomamos ainda outra nota: 

Cada um tem um próprio; uma coisa que é sua 

e que não há como dela fugir. 

Um destino, um deus, uma genética. 

Nosso próprio não se dava com o das outras crianças. 

Corríamos como elas, mas, ainda assim, não dava. 

Por quê? Isto tu, e eu também me valho, te perguntas 

todos os dias da tua vida. Chegaríamos a uma conclusão: 

Sofrer é verbo perene de toda humanidade. 
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Marcus 

Inda não me provaste nada, homem do sonho. 

Sofrer – verbo perene da humanidade. 

Sofrer – destino inevitável de todo e qualquer homem. 

Humanidade – isto ao qual somos fadados. 

Inda não me provaste nada, homem do sonho. 

Que me garante que tu não tenhas ouvido meus discursos? 

Que me garante que tu, a mando de Helena, não vieste 

a me importunar, a me ensandecer em minha sandice? 

Inda não me provaste nada, homem do sonho. 

Este destino cruel aos pequeninos 

é destino comum por ser genérico. 

Essas pequenas versões dos homens são intendíveis. 

 

Homem do sonho 

Tu me cortas, assim fica difícil eu terminar 

de narrar para ti a tua própria chaga. 

Inda te mostro, aguarde, a gênese do sofrer 

- se der, é claro. 

Então, deixes-me prosseguir, Marcus, eu que é tu. 

 

Marcus 

Sofrer. 

A tese fundamental da humanidade. 

A tensão que se encaminham as vidas. 

Que homem ainda não sofreu? 

Que homem ainda não há de sofrer? 
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Que homem findar-se-á ausente dele? 

Que homem é tão tolo a crer nisto? 

Sofrer. Sofrer. Sofrer. Tudo sofre, 

tudo leva ao sofrimento. 

 

Ser e sofrer é o mesmo. 

Sofro porque sou, 

Sou porque sofro. 

 

Na mistura indecifrável que é o homem 

o sofrimento, de certo, foi ingrediente. 

Um pouco disto, um pouco daquilo, 

e daquilo outro, e para finalizar, claro, 

sofrimento em abundância a todo homem. 

 

Eros em absoluta certeza foi o organizador 

do homem e seu gene fatídico. 

O desejo é o caminho em todo homem, 

é ele que ora nos guia em falso alegre, 

e ora, em grande potência, ao sofrer destino. 

Eros, este desejo que ora é arcaico, um velho sábio, 

e ora é só um menino, travesso imprudente, 

nos faz, mesmo que às vezes sorridente, sofredores. 

 

Então, me provas agora que eu sou tu, que tu és eu, 

mas, provas com uma prova acreditável, diz-me meu sofrer 

inigualável, que, segundo tu, é teu sofrer também. 

Dizeres-me uma história tão genérica, de um sofrer comum 

a todos os homens em sua infância, não me prova que somos um, 

pelo contrário, prova-me apenas que o sofrer é universal 

e que em todos ele faz morada, sempre e para sempre. 
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Homem do sonho 

Segue-me então para dentro do sonho. 

Lá haveremos de falar melhor. 

Fecha os olhos e logo lá estaremos, 

Assim te digo o que em nós há de pior. 

 

Marcus 

De pior não, homem do sonho, 

de comum. 

O sofrer é comum, não tem juízo. 

 

Fecharei os olhos. Me digas. 

 

Segunda parte 

 

(No mundo do sonho, um mundo que é outro, mas é o mesmo, todos 

entram. Os fofoqueiros se espalham. Marcus e o Homem do Sonho 

continuam a dialogar) 

 

Marcus 

Onde estamos, homem do sonho? 

Não vejo tempo, não vejo espaço, 

mas, sem entender, eu vejo tudo. 

Onde estamos, homem do sonho? 

 

Homem do Sonho 

No meu lar, no sonho. 
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Marcus 

Então tu mentiste, e ainda mente? 

Disseste-me que era eu, 

mas agora diz-me que teu mundo é o sonho. 

Então, não somos o mesmo, mentiroso, 

meu mundo não é este, este é teu, 

e, sendo este o teu, não é o meu, 

porque o meu é outro. 

 

Vivendo em mundos diferentes, 

em lares distintos, somos também 

pessoas distintas. Tu, o homem do sonho; 

eu, eu mesmo – este sofredor inigualável. 

Mas te dou outra chance. 

Prove-me que somos o mesmo, 

diz-me o teu sofrer igual ao meu 

(É no sofrer que os homens se igualam, 

é por ele que eles se diferenciam), 

e mais, agora diz-me também como é possível 

sermos o mesmo e vivermos em outros locais. 

Que me garante tu não ser um outro? 

 

Homem do Sonho 

Sou tu, de todo modo. Atenta. 

Não te reconheces a face, tolo? 

Farei ordem distinta da que tu pedes: 

primeiro te digo como somos um 

em lugares diferentes. Então, atenta. 

Depois te digo o teu sofrer, que é o meu, 
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e tu decide o que tu fazes. 

Embora eu saiba o porquê de tu quereres saber: 

para que te lembres o quanto sofres. 

Sou tu e tu és eu. Isto é o que deves saber. 

Este é o mundo dos sonhos, Marcus, atenta. 

Este é o teu mundo dos sonhos, Marcus. 

Tu me sonhas, por isso sou tu, 

e por ser sonhado por ti eu sei de tudo. 

Teu sofrer é o mesmo que eu meu 

porque tu sonhas no sonho o teu sofrer. 

No sonho eu sei das tuas memórias, 

no sonho eu sou as tuas memórias. 

Somos um, não porque tu és eu, 

mas porque sou tu. Sou tu e tu não te apercebes, 

e me pedes, pedindo a ti, provas. 

Tu queres é revirar tuas lembranças. 

Volver no passado não é coisa boa, mas te provo. 

Por isso aqui no meu mundo, o sonho: 

porque aqui se quebra o tempo, se quebra o espaço 

e tudo passa num piscar de olhos, atenta. 

Agora eu narro a ti o teu sofrer, que é o meu. 

Olhas agora a isto. Vês? Ouça a voz do sonho, 

deixa-o entrar em ti, deixa-o ser tu, sonha-o, 

ele te trará lembranças. É minha voz a que tu ouvirá. 

Da tua infância sôfrega já falei. Agora, pois, presta 

tua atenção ao que se segue: tua juventude, a minha, 

também sofre. Assim como tudo de ti. Tudo. 

A juventude é cruel demais aos homens, 

é nela que descobrimos grandes males, 

grandes sofrimentos, grandes decepções. 
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É nela que nos achamos sábios, velhos sábios, 

e que pensamos ter poder de driblar o mundo. 

Jovens, achamos que tudo podemos e esquecemos 

que nosso destino já está traçado: 

somos aquilo que tínhamos de ser. 

Foi nesta juventude toda que descobriste 

a primeira gênese do teu sofrer: Helena, 

aquela cujo ar te inspirava vida, 

cuja pele te lembrava aromas doces, 

cujas palavras eram melodias encantadoras, 

cuja presença te cegava ao mundo e tu achavas 

que ser feliz era o único caminho. 

Eros então, este imprudente deus, te pegou 

e tu passou a ser um desejante insaciável. 

Por Helena o teu desejo conduziu-te ao nada 

e sem nada obter tu sucumbiste enfim á realidade: 

o teu desejo te levaste ao sofrimento, não tiveste 

Helena, a que querias, e então no buraco que fizeste 

em teu próprio peito para abrigar Helena, 

tu abrigaste grande montes de sofrer. 

Eis a primeira gênese do teu sofrer: 

não o primeiro sofrimento, estes são tantos e sempre, 

mas o primeiro momento que te configuraste como 

o sofredor inigualável que tu és. Que eu sou. 

 

Marcus 

Que medo! 

Como sabias tu de minha história? 

Sobre Helena nunca disse um pingo. 

 

Começo a crer que possamos ser um, 
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afinal, nosso sofrimento é o mesmo. 

Diz-me mais, homem do sonho, diz-me, 

quero saber tudo sobre mim, estou atento. 

E me agrada ouvir por outras bocas 

aquilo que sempre estou a repetir: 

sofrer é condição de existir, 

se existe, sofre; se sofre, existe. 

Continua, pois, quero ouvir 

de ti tudo aquilo que eu penso. 

E antes, porém, me digas, 

não concordas quando digo que o sofrer 

é coisa natural de todo homem? 

Se nem no amor, isto que dizem belo, 

eu fui contente, quem dirá no resto? 

 

Homem do Sonho 

Sim, eu não poderia discordar de ti 

- não porque penso diferente, 

mas porque sou tu, não te apercebes? 

 

Marcus  

Não me seja um estraga prazeres! 

Ainda não me provaste que somos um. 

 

Homem do Sonho 

Termino então. Atenta. 

 

Te lembras do porquê de tanta angustia? 

De tu reclusos em tua casa e só? 
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Foi Helena que te legou a dor, sim, foi ela, 

mas e depois, te lembras de porque sofreste? 

A dor que veio em forma de marca, 

que te distingue então de tantos homens, 

que te fez único em meio aos teus iguais, 

é deste sofrer que eu te conto agora. 

Eis a tua segunda gênese do sofrer: 

a tua pele fez em outra cor, e outra 

e então em outra. 

E isto é marca do teu ser: 

é destino, menino, não há fugir, 

e então tu o vives. 

Foi-te ainda na cruel da juventude 

que tu viste este mal que tu carregas, 

a tua pele tornou-se em outra cor 

e tu heterogêneo foste, novamente, sofredor.  

Por esta chaga, esta marga em tua pele,  

tu fizeste de tu um solitário. Solidão. Só. Só. 

Desejaste, por influência desmedida de Eros, 

a tua normalidade, a homogeneidade dos teus pigmentos, 

e não os obteve, não chegaste ao fim do teu desejo, 

continuaste desejante, com certo grau de otimismo, tolo, 

e enfim quando perdeste as esperanças viste que o sofrer 

é o fim de todo e qualquer homem. 

E desde então tu sofres esta chaga, e nada há de tirá-la de ti. 

É teu destino, é vontade de divina, são teus genes 

- não há como escapar do que tu és. 

 

Duas gêneses já narrei de tua vida: 

Uma ao qual te viste impossível do desejado, 

outra ao qual tu aprendeste a não crer na esperança. 

Uma terceira ainda te completa a existência sofredora. 
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Marcus 

Que temor ouvir tuas palavras, homem do sonho! 

Narra-me esta terceira gênese, esta que já sei, 

mas que me agrada ouvir de outro, que sou eu. 

Narra-me a minha chaga, narra-me! Deleito-me 

 

Em tuas palavras vejo o meu passado, em cada delas 

vejo em imagens, que correm e que me dizem 

o que tu, com assustadora precisão, me dizes. 

Já creio, homem dos sonhos, que somos um, 

ninguém poderia saber de minha chaga, 

desta minha alternância de cores que carrego, 

e tu sabendo delas as disseste, creio em tu agora. 

Não sabia eu que carrega nos sonhos, 

e nem nesta vida sofredora, um eu que eu desconhecia 

que vivia em mim a espiar-me para fazer-se presente 

em hora oportuna como memória. Segue, estou atento. 

 

Homem do sonho 

É surpresa mesmo para mim, e para tu também, suponho, 

tu perderes uma esposa tua. E bem sabemos, Marcus, 

que a surpresa não é, e nunca foi, a morte: a morte dela. 

Surpresa foi, e sempre será, tu teres te casado com ela. 

Tu, que já na idade em que arrumaste um casamento era 

sofredor, amargo, chato e resmungão, casou-se apesar deste pesares 

com uma mulher que te amaste de verdade. Eis a surpresa. 

Surpresa mesmo: eterna surpresa. E tu ainda te surpreendes: 

Como tu, já tão descrente no gostar de alguém, 

já tão aceito que tua aparência foste desgastada e embora, 
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conheceste uma mulher como ela? Que te amou. Amou. 

E tu por ela tiveste um desejo e tanto. Eros surgiu novamente. 

 

Marcus 

Te imploro, pare! 

 

Homem do Sonho 

E o teu deleite? Onde está? 

Vou continuar, prometi contar-te as gêneses, 

e assim farei, pois assim provo que sou tu. 

 

Marcus 

Pare! Imploro novamente! 

 

Homem do Sonho 

Não posso. A todo início é merecido um fim. 

Falta pouco, te contentas em ouvires, atenta. 

É tua história, teu sofrimento, presta atenção, 

falta pouco para que tu enfim consiga aquilo 

que tu querias a poucos instantes atrás. 

É teu desejo te fazendo ir por estas vias 

- disto tu já deverias saber. 

 

Marcus 

Não me inflija mais dor, peço-te! 

Esta memória ao qual está perto de me trazeres 

é a mais dolorosa dos meus sofreres. 
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Para! Sofrer eu já sofro por demais, para! 

Até a mim que sou filho do sofrimento, 

a mim cuja vida vem em mau humor, 

cujo sol é quente e não esquenta, 

cuja canção que ouço me ensurdece, 

cujo amores que tenho são venenos, 

sofrer demais me dói profunda a alma. 

 

Homem do Sonho 

Eu te apresento a terceira gênese do teu sofrer: 

a morte da tua esposa. 

 

Marcus 

Te findas agora homem do sonho! Acredito que tu és eu, 

e por isso ordeno que tu sumas já! Suma! Suma! 

 

 

Que dor agora tu, que sou eu, causaste-me. 

Dói em toda parte possível de mim, dói tudo. 

Sofrer – verbo perene da humanidade! Sofro, 

sofro e sofro. O abismo agora eu posso vê-lo! 

É fundo, é gritante e tem dela a face... dói, 

dói-me tudo. Aos poucos desmorono-me. 

 

Sumiste já, homem dos sonhos? És louco. 

Como tu te atreves a causar-me infame lembrança? 

Agora eu digo em voz gritante, com fôlego máximo: 

Qualquer um que ousar causar-me idêntica dor, 

a lembrar-me dela que amei e que hoje não mais existe, 
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a provar-me, mais do que já sei, que sofrer é tudo, 

não responderei por meus atos – que serão bárbaros e rudes. 

Tolo homem dos sonhos! Se te vejo novamente, tu que sofres, 

prometo. 

Sofrer é o destino inevitável! 

 

Ai como sofro. Que temor! Que temor! 

Amaldiçoo esta e toda memória. 

 

(Os fofoqueiros surgem, saltimbancos, e com os ouvires que ouviram se 

deleitam) 

 

Fofoqueiros 

Que circo! Vedes isso, companheiros! 

Que circo acabamos de assistir. 

Fizemos bem em irmos a este sonho, fizemos. 

Não foi engraçado, no entanto, o que assistimos. 

O que achastes companheiros do espetáculo? 

Presto homem de entretenimento é este Marcus! 

Que segredos ocultava sobre as sombras, 

e nem de longe imaginaríamos que ele fosse 

um sofredor como dizia sempre a todos. 

Ora essa, ele e Helena então já foram amantes? 

Não, não e não! O bobo fez-se por amante, 

amou e desejou a bela moça, mas ela, em outros 

lados desprezou os encantos do galante. 

Sofredor bobo! Sofredor tolo! Sofredor Marcus! 

Quais de vós, companheiros, já não tivestes 

em algum momento êxito com Helena? 

É claro, és mesmo tu um ganharão! 
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Presto homem de entretenimento é este Marcus! 

Ludibriado pelo próprio sonho! Tolo, por isso sofre, 

nem o sonho que é dono ele comanda. Sofre, por isso, 

não tem poder para ditar a própria vida! Sofre então, 

pois que aceita o destino, o deus, o gene, e então vive 

segundo isto que ele diz ser dele a sina. Então sofre. 

E agora, onde anda Helena, companheiros? Onde anda? 

Deveríamos ouvir também dela um certo sonho, 

assim quem sabe o nosso dia se torna mais risonho. 

Devemos, companheiros, dela também ouvir igual relato, 

assim limpamos a dúvida em que nos metemos: 

É como disse o bobo Marcus, o sofrer tudo que existe, 

ou como Helena o disse, o alegrar-se o que domina tudo? 

Ide, companheiros! Largueis o sonho e ide em busca doutro sonho, 

o sonho de Helena a fim de completarmos a matéria 

suficiente para sabermos desta história! 

E não acheis suficientemente deprimente a vida dele? 

Presto Judas a ser malhado é este Marcus. 

Eis que estamos a um passo de entendermos seu dilema: 

Foi rejeitado, tornou-se feio, morreu o amor. 

A felicidade para ele parece que nunca dar-se-á plena! 

Coitado, por isso é assim, amargo. Coitado, coitado. 

Cadê Helena? Procurai, companheiros, por Helena! 

Ela há de saber como guia-lo para longe deste caminho 

que ele busca em trilhar de sofrimento. 

Mas, haveis alguém que credes estar correto o Marcus? 

Dê as caras se existir este alguém! 

 

Marcus 
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Fofoqueiros maldizentes – que azar! 

O sofrimento agora me é dobrado. 

Outrora, quase agora, fora aumentado 

ao lembrar da morte da que amei! 

Uma vez sofri de modo inenarrável, 

mas agora sofro mais além! 

Esqueci-me dos fatos relembrados 

e agora que os lembro eu sofro mais! 

 

Eu vos maldigo, fofoqueiros saltimbancos! 

Eu vos maldigo, digo que vos maldigo e direi! 

Correrei desta vida que agora tenho. 

Sei de Helena que sabe que a desejei! 

Sei de minha pele que se alterna em cores! 

Sei do amor que morreu e muito me dói! 

Sei, acima de tudo, que sofrer é tudo! 

Mas cansei-me de tanto sofrer, cansei-me. 

Vejo em outro momento um novo momento, 

procuro agora um novo rumo. Cadê Helena? 

Sofrer, sofrer e mais sofrer. É isto tudo o que temos? 

Sei que hei de sofrer bem mais ainda, sei e sei, 

mas não o quero. Me esqueçam todos! 

Vou sair à procura da cura ao sofrer. 

Fiqueis atentos vós que me persegues: 

Saí das moitas em que vos encontrais! 

Ei de vencer e ultrapassar o sofrimento. 

Rumo! Estou indo em busca do riso. 

Dizei-me, qualquer um, como proceder? 

 

Não há voz que me responda, 

estes fofoqueiros são imprestáveis. 

Vou em busca solitariamente. 
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Terceira parte 

 

Fofoqueiros 

Sabeis da nova, amigos? Não? Vos contarei. 

Fiqueis bem atentos! Atentíssimos! 

O tolo Marcus retornou! Retornou o tolo! 

Anda por aí a questionar quem passa: 

“Dizei-me tu o que é a felicidade, apressa!” 

Algum de vós já fostes vítima dente insano? 

Desde que retornou o tolo vive a perturbar 

a ordem de todo transeunte que ele enxerga. 

Questionamo-nos aqui, quem não sabe 

o que é ser feliz? Só ele, só o tolo não sabe. 

Por isso anda a perturbar quem passa, 

a ignorância dele é concreta, irrita. 

Onde está Helena nesta hora crítica? 

Correi, companheiros, corramos! 

É que o louco está a vir em nossa direção! 

 

Marcus 

Tu – criança boba que boba brinca -, 

diz-me agora, sem muito pensar, 

que é felicidade? 

 

Criança um 

Felicidade, moço, é meu carrinho. 
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Marcus 

Tola! Me diz concreta que é felicidade. 

Vá, me diz indo além da tua infantilidade. 

Me diz, como posso ser feliz? 

 

Criança um 

Toma, moço, o meu carrinho. 

 

Marcus 

Vá, segue teu rumo. 

És muito nova ainda para distinguir 

o sofrimento, esta chaga democrática, 

e a felicidade, este vento efêmero. 

Tu – velha que carregas um cão, 

que na outra mão levas tuas verduras, 

dê-me um pouco de atenção, eu peço, 

me diz, se tu puderes, diz, como posso 

ser em meio ao mundo um ser feliz? 

 

Velha com o cão 

Felicidade? Sei lá, meu jovem, o que é. 

A idade é muita em minha lembrança, 

mas sei que em alguns momentos fui feliz. 

Mas, por que indagas tu o que é felicidade? 

Não te aflijas tanto com isso aí, 

vá, vives a tua vida e sê feliz! 
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Marcus 

Tu deste voltas e não me respondeste, velha! 

Disseste-me que eu devo viver para ser feliz. 

E não é isto o que faço já há tantos anos? 

Vivo. E me acontece, pois, o contrário do que dizes: 

Em toda minha vida eu só soube ser foi infeliz. 

Deves estar esclerosada mesmo – há tanto vives 

e ainda não sabes o que é felicidade. Talvez tu 

jamais tenha sido feliz. É, é isso! Tu és, como eu, 

só outro ser caído em desventura. E como eu, 

tu deves saber que sofrer é o verbo da vida. 

Não te preocupes, velha ignorante! 

Descobrirei como havemos de ser feliz 

e volto a dizer-te a fórmula, aguarde. 

Tu – homem taciturno que passas, 

me diz que é a felicidade. Me diz, 

o que é isso que te falta, que te torna taciturno. 

Me diz para que eu possa saber, 

pois pode ser isto o que também me falta. 

 

Home taciturno 

Eu sou feliz, e nada, pois me falta! 

 

Marcus 

A tua face mente, homem! 

Reconheço em ti o meu caminho: 

amargura, sofrimento e lamúrias. 

Por que mentirias tu a mim? 
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Homem taciturno 

Não minto, tu que és cego, famoso chato. 

Já sei de tudo, sei o que queres, 

vives a indagares por aí pobres pessoas, 

queres por elas saberes o que te aflige, 

não és feliz e por isso está em busca. 

Mas, não foste tu que outrora aí dizia 

que sofrer é verbo de todo homem? 

que dele não há escapatória, 

posto que todo homem deseja 

e desejante só pode haver o sofrimento? 

Pois bem, famoso chato, deverias tu 

sendo autor de tal discurso cessar tua busca: 

tu mesmo reconheceste que não há escapatória 

deste fado, enfim destino, que é o sofrer. 

Aceita, pois, que tua busca é ilusória, 

não há felicidade – tu disso bem deverias saber. 

 

Marcus 

E bem eu disse que tu eras taciturno. Não errei. 

Agora, sem dizeres-me o que já sei, me diz: 

que falta em tu para que sejas taciturno? 

Quanto ao meu discurso eu sei-o bem. 

Fui eu quem o fiz. Então, escuta. 

Sofrer. 

É disto que somos feitos 

e para isto vamos. 

Ao nascermos nossa mãe sofre de dor, 

ao morremos ela sofre de novo. 
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Ao amarmos sofremos até termos o amor, 

e quando acaba sofremos de novo. 

Ao odiarmos sofremos o ódio, 

e quando este acaba sofremos a falta. 

Tudo começa com sofrimento, 

e em todo fim o sofrimento está. 

Sei muito bem de isto tudo, 

não precisavas repeti-lo a mim, 

sei que o sofrer é início e fim, 

mas penso e quero agora evita-lo. 

Não sei se tu, todo taciturno, me compreendes, 

já que te mostraste amargo e agressivo, 

mas há felicidade por aí, de fato há: 

vejo pessoas sendo felizes e não entendo 

como assim procedem diante do sofrer 

- este verbo perene de toda humanidade. 

Por isso, responda-me, te peço, me diz: 

Que faltas em tu que sejas taciturno? 

 

Homem taciturno 

Eu mesmo abdiquei de ser feliz. 

 

Marcus 

Que medo! 

Tolo, és incapaz de me dar uma resposta. 

O destino assim te fez taciturno, 

e seres assim é o que tu gostas. 

Do mesmo modo fui feito na amargura, 

moldado e entregue ao sofrimento, 
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e diante deste inevitável tempo de lamento 

eu busco ir-me contra minha natureza! 

Recuso-me continuar a aceitar o meu sofrer! 

Este verbo pleno em tudo que nos ronda, 

nos circunscreve a carne e a alma o sofrimento. 

Lamento...Lamentos! 

É disto apenas que meu tempo é preenchido, 

e nada mais e nada menos me ocupa. 

Por que o ser feliz me é desconhecido? 

Me diz tu que aí passa, e tu também 

e tu que vais com teu pomposo cão, 

e aquele tu, que está sorrindo, 

e outro ali pode dizer-me igualmente: 

Como posso eu ser feliz? 

A felicidade está em tu, a felicidade é um brinquedo, 

a felicidade é coisa d’alma, a felicidade é ser calmo, 

a felicidade é opção, a felicidade é modo de vida 

- é tudo isto que vós dizei-me? Só isto? 

Vossas palavras nada me dizem! São vazias! 

Sede vós um pouco mais benevolentes! Compassivos! 

Dizei-me, agora, eu vos imploro, o que é felicidade? 

Estou no centro duma cidade... 

E dela só ouço o silêncio... 

Ou sois vós grandes atores – fingis  

que sois felizes 

ou 

sois vós grandes pilantras – negais 

dizerdes-me o segredo. 

Que é felicidade? 
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Dizei-me alguém, eu peço! 

Como vós sabeis serdes felizes? 

O sofrimento não vos impede? 

Vós deveis serdes excelsos mentirosos! 

Eros repousa em todos! Sem exceções. 

Se desejais, por que não sofreres? 

Vede aquele! A ele falta uma perna. 

Tu, perneta, por que sorris? 

E tu também, homem caolha, 

como o sorriso te alcança a face 

se tua face te falta um olho? 

Parai de rir, homens felizes! 

Parai agora! Eu vos ordeno! 

Dizei-me porque tantos vós rirdes. 

É alguma mania que desconheço? 

Em tanto sofrer que eu habito, 

na mulher amada que não me amou, 

na minha pele de tantas cores, 

na amada minha que a morte levou, 

como eu poderia não ser um eterno, 

um legítimo e inegável sofredor? 

Se posso ser feliz, então dizei-me: 

Como? 

Eu mesmo não enxergo, 

nem para mim, 

nem para vós. 

Ah, como me dói! 

Como esta busca insensata me dói! 

Tornei-me mais sofredor ao tentar livrar-me 

do sofrimento do que quando eu o aceitava. 

Dói-me ainda saber que sempre estive certo: 
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sofrer é o tudo e reconhecer isto ameniza a dor. 

 

Então vós sorrides por já sabeis? 

Sabeis vós que o sofrer é tudo, 

que o sofrer é o verbo da vida? 

Ora essa, palhaços! Por isso rides!  

Pois aceitaram o sofrimento 

e seguem dele o movimento único: 

levar todo e qualquer homem a sofrer. 

A criança é mentirosa, a velha e o homem taciturno. 

Todos sofredores como eu, mentindo. Palhaços! 

E eu aqui em cacos querendo saber vosso segredo... 

 

Helena 

O segredo, um homem da tua idade 

já haveria de saber. 

 

Marcus 

Oh Helena! Me diz tu qual, pois, o segredo, 

e depois me diz a pergunta que fiz antes: 

o que é felicidade? 

 

Helena 

Tornaste-te louco, não viste ainda? 

Tu transtornaste toda a cidade. 

Tuas perguntas perturbam a todos, 

te toques da tua inconveniência. 

Já te chamam por aí de “Marcus chato”, 

pois que tu interrogas a todos, aos berros, 
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um meio de saíres de teu sofrimento. 

Eu não te disse já a tua gênese? 

Olha, pois louco amigo, a lua. 

Vê como ela é em serenidade. 

 

Marcus 

Saia, Helena! Sempre tu com tuas importunâncias... 

Vejo a lua e nela vejo sofrimento: 

pois pensa, quem admira a lua um dia se machuca, 

quer ser como ela e nunca pode. 

A lua é a lua e o homem, o homem, 

e quem se atreve a ir além do seu destino, 

deus ou gene, treme em saber que não será 

nada mais do que aquilo que se é. 

Querer, portanto, Helena, ser como a lua, 

é desejo impossível de ser realizar, 

é abraçar o caminho do sofrimento. 

Eu já sofro por demasiado, vê se te lembras, 

para almejar sofrer mais um tanto além que sofro 

só para almejar ser como a lua – assim serena. 

Ah... Vá embora, vê se tu sumas daqui, Helena! 

Me diz, no entanto, antes de sumires: 

És tu feliz, Helena, és tu feliz? 

 

Helena 

Eu escolhi felicidade e... 

 

Marcus 
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Eu também, e ainda assim só sei do sofrimento! 

 

Helena 

... Já nem mais sei da tal tristeza. 

 

Marcus 

Então me ensina! 

Me ensina, Helena, como faço 

para escolher felicidade e ela então 

do mesmo modo me escolher. 

 

Já estou ficando perto do cansaço, 

e quero superar o tal sofrer, 

sei que ele é verbo sempiterno da existência, 

mas quero ainda lutar para viver 

feliz, Helena, feliz, feliz! 

Me diz a fórmula que outros recusaram-se a dizer. 

Sofrer. 

Chaga comum a todos deste mundo, 

comum, portanto, sem juízo. 

 

Fado. 

Todo homem sofre, Helena, disso tu sabes, 

mas por que, então, alguns são felizes? 

Que fazem esses homens para fugir ao destino, 

deus, gene, que seja, e não serem como eu? 

 

Helena 
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Vida – é tudo isto o que tens. 

Viva – é tudo isto o que podes. 

 

Marcus 

Tu te pareces um disco arranhado, 

já me disseste isso em outrora. 

Por que repetes a mim o que já fora refutado? 

Queres que, de novo, eu o refute agora? 

 

Helena 

Ter contigo é tarefa árdua, 

deixa eu tomar o meu caminho então. 

Vê se tu refletes sobre o que eu te disse, 

caso contrário... Ah, deixas para lá, segue! 

 

Marcus 

Viste isto, homem taciturno? 

Estou cansado, todos me enrolam. 

 

Canso-me, e cansado estando já nem sei 

se ainda quero ser outro além de minha sina. 

Há trinta verões eu vivo sendo amigo do sofrimento, 

por que agora eu haveria de mudar? 

Culpa do homem do sonho, aquele eu intrometido! 

que veio a mim me macular, 

trouxe-me lembranças que eu mesmo havia esquecido 

e agora estou aqui, frente à vida, a trepidar. 

Que achas tu de tudo isso, homem taciturno? 
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Homem taciturno 

Acho nada, homem chato. 

Vou é ter com Helena. 

Helena, me espere! Te alcanço! 

 

Marcus 

Alguém me diz, qualquer um, o cão, a criança, o velho! 

Me diz que faço eu para ser feliz, que faço? 

Que é felicidade? 

Silêncio – é esta a voz que mais me fere os tímpanos 

e a alma 

e o resto do corpo 

e a vida. 

 

Novamente sofro. 

 

Sofrer... verbo da vida. 

 

(Os fofoqueiros, por prazer, e já labuta, fofocam sobre o ocorrido de novo 

e de novo) 

 

Fofoqueiros 

Vistes esses dias a vagar um pobre louco, 

cuja face exalava a própria loucura, 

cuja voz era firme e sem candura, 

cujos passos eram imprevisíveis, 

cuja mente tinha sido abalada? 

É claro que vimos, e ainda fugimos! 

O louco já era louco, agora é mais. 
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A loucura, que é outra loucura em outros, 

tomou conta do homem, pobre coitado. 

Marcus, cujas dores são muitas, 

cuja pele deixou há muito de ser homogênea, 

cuja morte roubou-lhe o amor, 

cuja vida presente é tanto caótica, 

cuja vida passada é memória esquecida, 

cujo futuro se confluí ao sofrer, 

este homem está rondando a nós. 

Pobre coitado – já o viste vós? 

Anda como um louco sem rumo, 

não caça mais nada senão ser feliz. 

Mas ora, se sua alma é de ser taciturno, 

não deveria ser isso o que sempre quis? 

Gritou por aí, se bem me lembro: 

“És tu, em algum momento, que decide o que és? 

Não sejas tola, tu não decides nada! Absolutamente nada: 

Tu simplesmente és o que tinha de ser.” 

Então, ouvi-nos agora, homem chato, 

Vamos te dizer: tu escolheste nada, absolutamente nada: 

tu simplesmente és o que tinha de ser. 

Por que então rebelas-te contra tua natureza? 

Sê louco! Ouve os conselhos de nós, os sabedouros. 

Tu nada podes ser além de louco, 

tu nada podes ser aquém de louco, 

és louco e infeliz sofredor, este és tu: 

tu nada podes ser além de tu. 

Ouvistes, companheiros, as boas novas? 

Já o mesmo homem que outrora era firme 

agora se trepida em suas certezas. 

Diz-nos, Marcus, homem chato, 
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não era sofrer destino inevitável 

dado a todo homem por desejo? 

então, por que é que tu tentas 

ir-te contra ao inevitável destino, 

deus, gene que te rege? És louco... 

E na loucura tu mesmo te confundes, 

presta atenção, homem chato, presta! 

Já nem Helena te aguenta mais! 

Tu, antes, era somente chato, 

dizias por aí coisas nefastas, péssimas, 

mas agora tu insiste na sandice, 

dizes por aí nada que persiste, 

e procura sem razão uma outra via: 

mas tu mesmo disseste ser o sofrer 

a via única. 

Vá, corres mesmo, chato, corre! 

Te afasta de nós: a voz-verdade. 

Cadê, Helena? Cadê tu, Helena? 

Só tu podes dar um jeito neste homem! 

Ouvistes vós, companheiros, as novas? 

As torres cada vez mais altas, 

os prédios cada vez mais verticais! 

As mudanças não param, companheiros! 

Prestai atenção ao mundo, a tudo em vossa volta, 

é nosso dever sabermos o que se passa, 

mas ide com pressa, pois que rápido também passa. 

 

Marcus 

Tomei meu rumo. 

Sofrer. 
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Verbo, agora, intransitivo... 

Tomei meu rumo. Agora vou! 

 

Fofoqueiros 

Vá! 

 

Marcus 

Calai-vos, fofoqueiros! Calai-vos! 

Deixai-me ir. Sombras, só isto quero. 

Vou-me e vou! 

Calai-vos. 

 

Parte final 

 

Uma Voz 

Eis o que resta a um homem derrotado: 

além da derrota, uma alma trépida, 

além da trepidez do espírito, o ódio 

- e este ódio é por si mesmo. Coitado. 

A todo homem derrotado resta uma coisa: 

chorar por pena de si mesmo. Coitado. 

E em cada riso que assiste de um qualquer, 

em seu peito a derrota lhe sorri dizendo: 

“Ah, como és um derrotado tu, tosco homem, 

aceitas a derrota assim? Então continuas aí morrendo.” 

E o homem, choroso e confuso, cansado e choroso, diz: 

“Não tenho nada mais a dizer, hei de calar-me eternamente.” 
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E então, por fim, já no desolo de uma vida, riem, riem juntos: 

a derrota e o homem. Sorriem e se abraçam, se entendem. 

Eis o que resta a um homem derrotado: sucumbir à derrota. 

E ser com ela. 

Nada mais é digno de um homem derrotado, senão: 

serem ele e sua derrota apenas um. 

Por isso o escárnio de cada derrotado desolado na rua, 

existem homens e mulheres que cumprem sua sina: 

deixam-se toscos crerem num destino e sucumbem. 

Uma mulher que diz estar em seus genes ter uma vida péssima, 

vive num pessimismo tanto, dorme na rua porque é assim, 

assim, desse exatíssimo modo, tinha de ser. Derrota. Coitada. 

 

 

 

 

 

 


