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A meus pais, que me ensinaram a nunca desistir, e que só existe amor onde
existe respeito e amizade.
A meu marido, que tem me feito viver essa melhor forma de amar.

ESTA É UMA VERSÃO DE DEGUSTAÇÃO
(em baixa resolução)
CONTENDO OS NOVE PRIMEIROS
CAPÍTULOS.
-------------------------------------------------EDITORA ESTRONHO
www.lojaestronho.com.br
www.estronho.com.br/blog

A Beckett e Magritte,
por tornarem palpável o absurdo (em todos os sentidos) da vida.
A Augusto dos Anjos,
por enfeitar de razão, tamanha dor de existir.
E a você que lê,
agradeço e peço desculpas.

– Feche a janela, meu querido. Não há nada para ver lá fora. Não há nada para ver.
Perdi a conta dos disparos.
Perdi a conta das suas lágrimas.
Perdi a conta dos corpos.
– Feche a janela, eu já disse, querido. Feche a janela! Não há nada para ver lá fora.
As janelas não abrem e o rádio não funciona. Não fazemos mais músicas e
os cães não latem há alguns meses.
E os nãos se repetem como nossa única certeza.
O dia inteiro é só a fumaça cinza nas ruas.
Os dias e as noites estão indefiníveis, e eu os conto pelas voltas do relógio.
A Ana não tem mais mamado do meu leite, e Paulo não brinca e nem ri.
Miguel não consegue desviar sua atenção da nossa palidez.
Ao menos há o ranger de minha cadeira de rodas para nos lembrar de que
ainda estamos vivos.
Estar em qualquer outro lugar, seria como estar em qualquer outro lugar.
Quando a fumaça começou e tantas cinzas vieram com o vento, eu acreditei
que Deus nos abandonava.
Hoje Paulo disse: “Deus não existe”.
Sinto uma falta enorme de minha Lena e suas risadas escandalosas.
Não consigo acreditar que vão voltar. Sei que nunca essas cartas chegarão até
vocês. O correio já não deve existir e, de todo modo, sair e descobrir é impossível.
Eu empilho as cartas na tentativa de passar meu tempo.
Fizeram tantas revoluções, defenderam tantas ideias e para que se minha
pequena não toma meu leite?
Nós estamos morrendo e nosso passatempo é medir a evolução de nossa
degeneração.
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Devoramos livros. Debochamos de seus autores.
Miguel e eu apelidamos Beckett de Nostradamus. Estamos rindo porque
não temos nada melhor para fazer.
Olha só: “Não há nada melhor”.
Somos disformes.
Também sinto falta de Dolores e Ricardo. Morando mais perto do que
minha Lena, eles eram companhias agradáveis.
O pai de Miguel resolveu sair, voltou sem um braço e metade de uma perna.
Agora está em uma bacia. Mas isso também já faz algum tempo.
Você se assustaria com minha magreza e a de todos nós.
Faz diferença?
Não. Nunca. Nada faz diferença.
As lembranças dos dias de sol e noites feitas para admirar a lua, estão tão
distantes que mais se parecem com sonhos em vez de memórias.
Mas já chega. Estou ficando cansada.
Escrever não é mais tão divertido.
Nunca foi.
Nunca nada foi.
Não posso mais gastar óleo na cadeira de rodas, então o seu ranger persistirá.
Vou jogar cartas com Miguel.
Esqueci de dizer, provavelmente estas letras estejam tremidas, estamos
quase no escuro.
As velas estão no fim, em breve precisaremos queimar nossas roupas.
Com saudades, Lili.
Obs.: desculpe a frieza, mas o bombardeio lá fora não me deixa mais escrever poesias.
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São apenas cinco metros até a casa de Lili e eu não consigo ver daqui. Às
vezes tenho a impressão de ouvir a sua cadeira de rodas ranger. Mentiras criadas
pela vontade de recuperar o passado.
Não ouço os bombardeios há mais ou menos duas semanas, isso é como
lembro ou imagino. Quase estou acreditando que o relógio tem girado seus
ponteiros mais devagar. Caso ele pare estarei perdida.
Todos os dias enquanto venta abrimos uma das janelas para trocar o ar, e
nesse curto espaço de tempo nos tornamos ainda mais reféns do medo. Quase
paralisados, apenas respirando, eu imagino que essa forma de ir sobrevivendo,
é só mais um jeito de morrer devagar... De todo modo, assim que o vento cessa
corremos para fechar a janela outra vez.
No dia que adormecemos e a neblina entrou, acordei com dores na barriga
que me fizeram gritar. Sentia meu bebê morrendo.
É difícil acreditar que chegamos até aqui, neste nível de descrença e solidão.
Ricardo acha impossível ter sido diferente algum dia, como se o passado fosse
uma grande brincadeira estúpida. Depois do nascimento de nosso bebê, já morto
e seco, ele não fala direito comigo.
Longe de qualquer hospital dei à luz quando tudo já era fumaça. Também
não posso dizer que era uma mulher saudável, circunstâncias nada favoráveis, sei
disso. Por fim, acho bom meu pequeno ter nascido morto. Menos um para sofrer.
Os mantimentos mal alimentam Ricardo e a mim, acabou a água encanada
e não tomamos mais banho.
Cansei de pedir para que ele saia daquele quarto empesteado pela presença
do bebê morto. Ricardo sempre quis ter um filho.
Não posso esquecer de conferir o estoque de velas.
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Inferno! Inferno! Inferno! Está tudo morto. TUDO!
Sinto falta até dos gritos dentro da minha cabeça. Mas esses malditos
também não existem mais. Nos últimos dias – ou meses –, só escuto a tosse do
velho: meu avô.
Ainda era jovem, tinha a vida toda pela frente e agora envelheço rápido
demais. Quantos anos devo ter? Trinta? Trinta e cinco? Quarenta? E tantos
esforços e sacrifícios para quê? Tantas contas pagas atrasadas, tantas horas extras.
Dias e dias chegando tarde em casa juntando centavos a mais, e meu tempo gasto
enriquecendo patrões. Tudo para acabar aqui!
Agora só tenho um corpo cansado. Apenas isso.
Penso. A calma nunca foi meu forte, não é? E penso, e volto a pensar, nos
sonhos deixados lá atrás, e como também perdi Juliana.
Hoje sou só essa carcaça poluída pela neblina.
Aos finais de semana jogava bola com uns amigos, depois bebíamos, assávamos uma carne, alguns fumavam um baseado. Mas agora é como se eles nunca
tivessem existido.
Aqui não tem mais nada. É só um inferno maldito de NADA.
E penso. Apenas penso.
Eu não falo mais. Até pouco tempo podia falar com meu avô, mas ele deixou
de escutar.
O tempo é tudo que nos resta. E, merda! Ele até sobra...
Eu também não sei quando Juliana deixou nossa casa. Ela foi em busca de
qualquer coisa. Qualquer coisa que a mente dela inventou para tentar acreditar...
Em Deus?
Então, também não tenho mais Juliana. E preferia não ter nada para lembrar.
Às vezes até esqueço que o Everton existiu. Não falo dele, ou penso nele,
e considero algo bom. Esquecer que já tive um irmão é um peso a menos, pois
quando voltou de lá de fora, havia perdido membros, então nós o enfaixamos e
ele não fala mais comigo.
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Passei a imaginar que os gritos dentro da minha cabeça eram gritos dele.
E talvez fossem. Talvez.
Eu não tenho vontade de mais nada.
Nos restam poucas conservas.
Já não tenho planos.
Se eu tivesse saído em busca de qualquer coisa, talvez eu não voltasse. Ou
voltasse sem alguma parte de mim.
Talvez ela volte?
Mas se Juliana estiver sem pernas, eu precisaria buscá-la.
Enquanto isso a neblina entra em casa. A maldita, filha-da-puta, desgraçada
neblina que acabou com qualquer sonho ou plano. Eu devia ter consertado as
janelas quando Juliana me pediu. Aí, quem sabe, a neblina não entraria.
Não entraria para piorar a tosse do meu avô.
Para impedir a cicatrização do Everton.
Para me deixar mais velho do que realmente sou.
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– São dois cigarros.
– Eram três cigarros. Tenho certeza.
– E vamos ficar aqui contando cigarros?
– E respirando fumaça e soprando as cinzas que caem sobre a mesa... Eu
tive um sonho, Jô.
– Não pode ter tido, Iza, não pode.
– Eu sonhei, lembro bem, não podia ser real...
– O que não podia ser real? Está maluca? E você, aliás, não podia ter sonhado.
– Eu sonhei, te digo que sonhei. E o que não pode ser real?
– Qualquer coisa pode ser real, Iza, qualquer coisa. Olhe para nós, o que
você vê, parece real?
– Eu entendo o que você diz, mas era diferente...
– Diferente como? Só de olhar para seu rosto enxergo seus ossos. E seus
olhos, assim como os meus, já perderam a cor. Não há energia, você entende
isso? E nem sei como ainda estamos vivos sem nem ver mais a luz do sol, sem
nem saber mais se é dia...
– Ou se é noite. Já ouvi você dizer isso cento e trinta e duas vezes, pois eu
contei, anotei todas. E digo que era diferente, por isso foi um sonho.
– Cento e trinta e duas vezes? Você realmente não tem o que fazer, Iza.
– Eu anotei, fiz um risquinho no meu caderno cada vez que você disse nem
sei como ainda estamos vivos sem nem ver mais a luz do sol, sem nem saber mais se é dia
ou se é noite. E anotei todas as vezes que você já disse eu acho que devíamos queimar
os livros de uma vez e acabar com essa angústia de morrer aos poucos, foram setenta
e três vezes, também anoto quando você diz que me ama, quando ameaçou se
matar e o número de dias em que ouvimos bombardeios, e o número de dias em
que o silêncio nos dominou...
– Sim, Iza, eu entendi, você tem tudo anotado.
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– Sim, Jonas, por isso eu disse que eram três cigarros e não dois.
– Ah, eu não me importo, eram dois, e nisso você está errada...
– Não estou.
– Está!
– Mas eu te disse que sonhei.
– Não sonhou, Iza. Não sonhou! Não pode ter sonhado. Deixamos de sonhar
depois de nos trancarmos.
– Eu sonhei, e isso pode ser um motivo para ter esperança, não pode?
– Pode. Poderia. Mas não pode, porque você não pode ter sonhado.
– Eu sonhei... Na verdade, Jô, foi um pesadelo.
– Diga de uma vez...
– Eu sonhei, sonhei que nós fazíamos amor.
– Isso é um pesadelo? Que seja! Realmente isso parece bem improvável de
ter acontecido, mas ainda não acredito que você sonhou, deve estar inventando.
– Não estou, presta atenção, me deixa continuar. Depois que nós fizemos
amor, e era lindo, você ia para o banheiro e se matava. Se matava e eu só o encontrava depois. Viu só?
– Vi o quê?
– Como é impossível. Primeiro porque é impossível que nós façamos amor,
e segundo, é mais impossível ainda que você um dia, cumpra suas promessas de
suicídio e me deixe sozinha.
– Por que você acha impossível que eu lhe deixe sozinha?
– Porque você me ama, Jonas, só por esse motivo.
– Entendo. Mas ainda acho que você está inventando que sonhou. Você
bebeu ontem?
– Bebi, e o que importa?
– Importa que você pode ter imaginado, talvez porque queira muito fazer
amor, e porque queira muito que eu me mate.
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– Ora, não fale besteira, Jonas. Eu não quero que você se mate... Veja só...
– Mas você queria fazer amor comigo, Iza?
– Queria, queria sim, antes do meu sonho eu queria mais, agora nem tanto...
– Talvez você tenha medo que eu me mate depois...
– É, pode ser isso sim.
– Mas você bebeu muito ontem?
– Bebi, já disse que bebi. Meia garrafa.
– Meia garrafa?
– Meia garrafa de vodca três vezes.
– E por que você bebeu?
– Porque queria fazer amor com você...
– ... Entendo...
...
– Iza?
– Diga...
– Por que nós não fazemos amor?
– Porque você não pode, Jonas, não lembra? Você se envenenou com a fumaça
sobre a água do rio naquela vez, e desde então, você não pode mais fazer amor...
– É mesmo... Mas, Iza, ainda duvido que você tenha sonhado.
– Ah, claro! Como se conhecêssemos alguém. Como se soubéssemos de
outros e o que eles fazem e se sonham ou não. Mas tudo bem, você não quer
acreditar em mim, tudo bem. Vou ficar sozinha com a minha esperança.
– Quer que eu lhe acenda outro cigarro?
– Quero. Você não quer?
– Não agora, gosto de respirar a sua fumaça pra esquecer a fumaça lá de
fora, é uma forma de você me pertencer.
– Então acenda logo meu cigarro, Jonas.
– Aqui está.
– Sabe, Jonas, eu sempre gostei dessa fumaça.
– É, eu sei.
– Não, não. Eu sempre sei!
– Iza, você viu o Paulo ontem?
– Não vi, dormi logo e sonhei com você.
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– Estranho...
– É, estranho...
– Vou ao banheiro.
– Ok.
...
– Iza, venha ver!
– O que houve, querido?
– O Paulo se matou no banheiro.
– Se matou...?
– É... Iza, você bebeu meia garrafa ontem?
– Sim, bebi meia garrafa de vodca... três vezes.
– Três vezes... E você não tem mais tanta vontade de fazer amor comigo.
– É... Não tenho.
– É... Não tem... Nós fizemos amor no escuro, Iza?
– No meu sonho fizemos.
– Sabe, Iza, eu disse que você não poderia ter sonhado.
– É mesmo, Jô. Parece que não... Que não sonhei...
– Melhor eu me sentar aí, à mesa com você de novo.
– É... é melhor... E o que vamos fazer?
– Não vamos fazer nada, Iza, não vamos fazer nada. Eu vou ficar aqui
olhando para a sua palidez e para os seus ossos e você vai ficar aí, olhando para
mim. É só isso.
– É só isso mesmo, ao que parece...
– Agora, você vai se convencer de que havia dois cigarros?
– Não, querido. Eu anoto tudo, havia três.
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Meu doce, me diga, e se o mundo se espremesse tanto, de tal forma que
coubesse dentro de um único cômodo, no que você pensaria? No que acreditaria?
E se esse mesmo mundo, antes cheio de pessoas e pensamentos, se resumisse a
um pequeno círculo. Imaginou? Me diga. Caso o convívio com os humanos, fosse
restringido, e não passasse de uma lembrança, você buscaria forças ou explicações?
E buscaria onde?
Pois foi isso que aconteceu, Artur. Você acredita? Deve acreditar agora.
Há quem garanta que foi obra de Deus! Eu explico:
Estava escrito nos jornalecos religiosos distribuídos em frente às igrejas o
anúncio de mais um fim do mundo – notícia que nunca foi uma novidade. Das
ruas, dava para ouvir os homens de Deus fazendo o escarcéu em seus cultos: O
HOMEM PAGARÁ POR SEUS PECADOS. PAGARÁ COM SANGUE! E blábláblá. Chegou ao ponto de não ser possível passar pela calçada sem ser pega pelas
velhinhas fofoqueiras da igreja. Gralhas! Um inferno cruzar com elas! Papagaias
religiosas repetindo que arderíamos no inferno.
Eu lhe contei isso? Em nossos encontros? Acho que não. A lembrança delas
era tão irritante quanto as próprias. Mas deixemos para lá essas querubins de
saia, pois há também quem afirme que Deus nada tem a ver com isso. Nada. Não
é coisa dele. De modo algum.
Pode ser do homem? Vamos avaliar a situação, meu doce. Vi um documentário sobre nanotecnologia uma vez. Você deve se lembrar. Eu te disse. Passou na
TV paga. Eles podem fazer qualquer coisa, sabia? Os nano robôs. Sim, tudinho,
até se ligar ao nosso cérebro e nos fazer acreditar que existe uma camada de ar
cinza e espesso, muito poderoso, corrosivo, do lado de fora. Assim ficaríamos
trancados para sempre enquanto algum mandachuva traça um plano diabólico
para a humanidade.
Mas... Não eu. Eu não acredito em nada disso. O que me parece é que são
fantasmas, Artur.
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Você está rindo agora? Deveria. Eu estou. Não seja bobo. Não faça essa cara.
Eu já sei, você me convenceu, fantasmas não existem.
Sabe, eu acredito no abandono. Nós abandonamos a vida. Eu explico. Calma.
Eu explico. Temos bastante tempo, não é? Ou está ansioso para um passeio? Quer
sair e admirar a paisagem?
Ah! Desculpe. Estou gar-ga-lhando agora. Admirar a paisagem foi minha
melhor piada.
Mas vejamos... Onde estava? Ah sim. Eu acredito em algo, e creio que todos
pensam um pouco como eu: a culpa é tão somente do homem, Artur. O homem
poluindo o ar, a água... deixando apenas esse cinza, como a fumaça e o resto de
uma floresta seca e queimada.
No entanto, pense comigo, querido. Pense comigo. Do lado de fora nada
impede que as árvores cresçam. Veja bem: as flores florescem, a água corre. Eu
sei. É o vigésimo andar, e quando o vento sopra, vejo tudo daqui de cima.
É um alívio meu vizinho ter achado que Deus o protegeria, e não ter vedado as
janelas. Foi tão divertido ouvi-lo gritar e berrar. Foi o melhor dia depois da neblina.
Mas sabe, querido, eu li muito. Sou muito, muito esperta. E descobri tantas
coisas... Outras, claro, imaginei.
Ha! Ha! Ha! Sabe o imaginei certa vez? Às vezes acho até que vi mesmo?
Acredite, doce Artur, do lado de fora... Está preparado para o grande clímax?
Então lá vai... Demônios, bestas e todo um cerco formado por clãs das trevas
habitam na espera de algum desesperado que se arrisque, arrancando pedaços
de suas carnes, ou a vida, ou as duas coisas.
Eu vejo daqui, quando venta, muito sangue lá embaixo. Fico à espreita de
gritos quase todas as horas do dia.
É chato, eu sei. Não me culpe que-ri-do. Mas, do lado de dentro, eu sei.
Tenho certeza! Dentro das casas, apartamentos, quem sabe até em cavernas,
existem os sobreviventes.
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Não sou a única.
Não posso ser.
Por Deus.
Se ouço gritos,
não posso mesmo ser a única.
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Os que notaram algo estranho no céu, no ar, que viram aquele cinza se
aproximando, estocaram alimentos, e também alimentos para suas almas e
seus vícios. Logo, estão vivendo. Eu tenho livros. Muitos. Empilhei revistas,
jornais, fotos, propagandas. Tenho milhares de coisas para olhar quando enjoo
da coisa cinza.
Os sobreviventes só precisam continuar sobrevivendo. Não é óbvio isso?
Derrotar a mais pérfida praga, o mais insensível tirano: só precisam sobreviver
ao tempo.
E a melhor parte dessa grande novela é a escuridão amarela. Amarela.
Amarela! Escuridão amarela que ficou do lado de dentro. Parece mentira que isso
tenha acontecido. Nunca mais liguei as luzes. Não existe sol lá fora que consiga
chegar aqui dentro e, no entanto, enxergo, bem amarelinho, como se eu fosse um
retrato velho, malcheiroso, esperando o tempo me devorar.
Que se explodam. Sim. Que se explodam todos eles.
Se existem outros, se alguém tem pena, eu não tenho. As nuvens foram
rompidas por bombas. Mas antes, ah!, será que se lembram? Antes, a névoa cinza
já existia. Eu a vi. A vi rasteira, nos rodeando, engolindo a nossa sombra. Ninguém
me ouviu. Nem as papagaias da Bíblia.
Eu te contei, Artur. Eu contei. E você, cretino, aumentou a dosagem da
medicação. Azar o seu, querido terapeuta.
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Fúlgidos
“Então é por isso que as palavras ditas se turvam, e as escritas se curvam”.
E por não aguentar mais ondulações, preferiu mergulhar no nada.

– Gabi?
– Sim, Bia.
– Você lembra daquela música que a gente cantava quando criança?
– Sim, claro.
– Ela começava assim...
Está abafado agora. Bem abafado.
Curioso porque, quase todo o tempo, a sensação que se tem é de não haver
clima. Não chove, não faz sol, ou sua luz não chega aqui, só tem um vento... um
assobio do tempo.
Normalmente só existe a neblina, sem nada o que ver e nada o que sentir.
Às vezes fico pensando se todos que estão escondidos em suas casas escrevem
para si ou apenas ficam olhando o teto, as janelas fechadas e os móveis vazios.
Talvez outros como eu tenham alguns dos seus para dividir a dor.
parte.

Ou talvez eu seja a única que não tem ninguém por ser a única em qualquer

– Canta comigo, vai. Era tão divertido. A gente segurava as mãos uma de frente
para o outra, com os braços cruzados, isso, desse jeito, e no três a gente girava e...
Eu fico aqui tentando lembrar como tudo isso começou.
Não me recordo se primeiro vieram as doenças ou as bombas.
Mas acho que o começo mesmo foi quando todos os animais nos abandonaram. Gatos, cachorros, pássaros... Humanos deixavam de ser companhias
úteis ou queridas.
A água foi envenenada, disso nunca esqueci.
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A memória sempre me traz a visão de Pedro saindo daquela caixa d’água
onde a gente costumava tomar banho em dias quentes. Sua pele parecia descolar
do corpo, e sobre a água a estranha fumaça cinza.
Seus olhos cheios de sangue imploravam por ajuda, mas ele não conseguiu
gritar.
– Vai! Não para de rodar.
– Eu não estou parando.
– Esta sim, sua molenga. Sempre foi molenga. Quando a gente era criança você
não aguentava e era a primeira a cair
– Vai, continua cantando...
Ah, Bia. Às vezes tenho a impressão de que se eu abrir a porta posso encontrar com a gente ainda criança brincando de amarelinha na rua.
E às vezes acho que está aí fora, doente esperando que eu cuide de você. Aí
fora que é dentro dessa névoa, e não fumaça.
Mas não tenho coragem de sair e não tenho esperanças suficientes para
acreditar que você, minha melhor amiga, está viva em algum lugar.
Ah! Como eu sinto a sua falta.
– Haha. E sempre acabava assim lembra? Com as duas caídas no chão. Isso
quando não quebrávamos nada antes.
– Verdade, Bia. E meus pais ficavam furiosos. Mandavam você embora e me
deixavam de castigo... E seus pais, o que faziam?
– Eles não olhavam direito pra mim.
– E agora?
– E agora o quê?
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– O que fazemos?
– Hora de fazer você morrer de cócegas.
Ainda sinto como se aqui dentro, estivesse abafado. Cada vez mais...
Não. Não abafado. Mas sufocante. As lembranças me sufocam.
Foi sempre você que em qualquer tempo vinha até mim. Me tirava do chão
e curava as minhas feridas. E nunca o contrário. Nunca.
E eu ainda espero que você venha abrir essa porta.
Estou comendo cada vez menos, racionando o alimento para o caso de
você chegar.
Mas preciso dizer que todas as coisas gostosas acabaram.
Tudo agora tem o inóspito gosto de pó. Pó de solidão e velhice precoce
como o meu coração seco.
– Ainda se lembra daquele dia no armário?
– É claro que lembro.
– Você sempre faz isso, Bia.
– Isso o quê, Gabi?
– Me pega desprevenida.
– É que eu adoro o gosto de surpresa na sua boca.
Eu me alimento com suas lembranças como uma viciada em morfina. Preciso
delas para superar a dor, esse medo.
Mas continuo vivendo, por desejar mais que tudo que você volte para me
salvar, e me ajude a lembrar daquela música que cantávamos quando ainda éramos
crianças e já não lembro mais.
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__________________________________________________________
Aos pés do vento - I
Do lado de fora
todo lugar é apenas o mesmo.
Lugar tão parecido com o
lado
de dentro:
cinza, morno,
velho, chumbo.
Chumbo
dos projéteis cravados
na cegueira cinza
ao lado.
Lugar de fora,
tão fora.
É tanto silêncio que não ouve
nada.
Poeira cinza, névoa, fumaça.
Tudo é esse mesmo vazio
que não é nada,
nem do lado de fora,
nem do lado de dentro.
E entro.
Mas não tem porta...
Não tem saída.
do lado de fora.
Não tem saída!
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Que possa tirar alguém
do lado de fora
e entrar.
É tanto silêncio que ouve seus gritos
antes mesmo de abrir a boca.
Nem frio, nem quente:
As temperaturas que são
as mesmas,
são amenas!
Mas ele treme,
geme,
grita de boca fechada.
Pés se esfregam descalços.
Olhos arregalados já nada enxergam.
Não soube de ninguém que voltou,
ou que escapou.
Por que foi sair?
Fugiu da dor de estar preso
e agora está encarcerado
no nada.
Uma fisgada na perna
Quente.
Não vê, mas sabe que é vermelho.
Lembra-se:
Houve um que voltou
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sem as pernas
e sem os braços.
Restou-lhe a cabeça que contava com os olhos
o pavor que a língua arrancada,
nunca narraria.
É tanto silêncio
que dói.
Lembra-se
do bombardeio irritante como um relógio cuco,
que nem por um segundo parava.
Mas era mais alto
a cada vez.
E depois o silêncio...
Ao menos ouvir uma bomba
lhe mostraria ainda estar vivo.
Conta
Um, dois, três, quatro, cinco...
Nada... não vai ouvir nada.
Melhor assim.
Melhor assim?
Seria melhor morrer?
A perna dói.
A perna amputada por qualquer coisa.
Dói o corte já que não tem mais perna.
Poderia arrastar–se?
Poderia gritar por ajuda?
Algo lhe morde o braço.
Ou faz um corte?
Ou qualquer coisa.
Grita de dor.
Não se ouve.
Só silêncio.
Poderia estar surdo
ou uma explosão muda lhe levou mais sentidos?
Não lhe levaram a língua,
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mas podem ter lhe levado os ouvidos
ou a audição.
Desiste.
Quer morrer.
Mas com o quê?
Decide esperar que a falta de sangue o mate lentamente.
Deita no chão
e não vê nada.
A escuridão é cinza.
A mão que ainda tem toca algo.
Que seria?
Parece ter pele,
unhas,
dedos.
Uma mão inteira!
Não está só!
Não está?
E se for sua mão?
Do braço arrancado?
Tenta puxar, mas não há mais força
Fica a tocar aquela mão.
Outra?
Sua?
O fim não chega
e a dúvida persiste:
Teria alguém ali
no vazio?
Do lado de fora?
Geme,
e treme mesmo sem ter frio.
Do lado de fora
é tanto silêncio.
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E nessa ora de tristesa que agente sente a dor de não ter feito diferente. A
minina disia tenta mãe, tenta maesinha, mas eu não queria mais. A vergonha é
uma das palavra mais difícil que eu escrevi ate o fim do mundo. Não sou burra,
eu disia pra minina, so que trabaiei sedo dimais pra ter estudo. Pra frequenta a
escola e me ocupa com as coisa de gente rica importante. Mas a minina naceu
num tempo bom pra aprende. Era so quere eu disia pra ela e ela estudo dimais.
Tenho um orgulo tao grande dela. Acho que era orgulo igual minha mae deve
de te tido de mim quando eu comecei a trabaia e trosse pra casa aquele primero
salario. Mae não trabalhava mais fora. Com o dinheiro das faxina que eu fazia
pudia ajuda ela a compra farinha e otras coisa. A muie danada fazia ums doce que
minha patroa e as amiga comia e comprava com gosto. Fomo meiorando mais a
vida cobra. Tudo fico diferente quando a minina nasceu, minha estrela. Ela num
deixava a minha mãe cozinha tranquila ai, eu trabaiava o dobro.
A minina passou na faculdade com bolsa e tudo. Eu chorei tanto tanto.
Eu divia de te vortado a estuda. Eu divia de te mudado com ela pra otra cidade
mais não fui.
Quando a nevoa do diabo surgiu a gente via mais falava escondido. A minina
mandou uma carta, ai Lucinha, que saudade de você. Eu choro dimais. Acordei de
madrugada catava ate latinha pra fazer marmita pra minha minina so estuda. E
a névoa do diabo levou tudo que a gente tinha, levou os sonhos tudo. Eu ia te fia
formada. Imagina, Dona Barbara na formatura da fia... Teria alegria maior não.
Mas acabou a minina me pediu pra ir com ela, assim que a nebrina veio.
Falei pra ela que raio de muie eu sou pra mo di fugi de fumacinha. Ela esprico,
esprico. Eu tinha vergonha essa é a palavra, de dise que num entendia o que ela
disia com tudo aquilo. Eu tinha vergonha de atrapaia a vida dela de estudande de
mosa educada. Fiquei pra trais e nunca mais vo ve minha minina.

33 |

__________________________________________________________
Relatório - Data 01
RELATO DE UMA POETISA NO CAOS OU ALUCINAÇÕES ÉBRIAS,
FATIGADAS E CONSTANTES PARA MANTER A ESPERANÇA E/OU A RAZÃO
Lúcia e seus primeiros goles
Foi a primeira coisa que nós vimos, descendo do céu estrelas cadentes durante o dia.
Os anjos estão caindo, meu amor, estão perdendo altura, suas asas tornam-se
granito aos poucos, nós não vemos saída, suas luzes cintilantes nos cegam, seus gritos
de dor rasgam nossos ouvidos.
Chovem asas de borboletas sobre nós. Em algum momento eles ouvirão o chamado
e nós correremos para as catedrais e para os castelos.
– Quando você fala, cospe essa poesia torta. Prefiro que só escreva.
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O barulho da máquina de escrever ensurdece meus ouvidos para
o que está longe. Nunca foi documentada uma guerra onde tivéssemos tanta certeza de ter perdido antes mesmo de começar. Quem nos
mata, pobres anjos para quem rezamos, não tem escolha a não ser
cair sobre nós, destruir nossos lares, nossas famílias, nossas
flores. Eu prefiro não correr. Escolho mais um gole de álcool e
minha velha máquina de escrever.
Como nunca fiz nada em favor da humanidade esta é minha contribuição: registros. Não posso dizer em que parte do mundo isto
começou, aparentemente a energia emitida causa algum tipo de
“pane” nos nossos aparelhos eletroeletrônicos, e interferências em linhas telefônicas e ondas de rádio, deixando cada região afetada incomunicável com o mundo. Quando chegam um pouco
mais perto, sua luz fosforescente queima nossos olhos. Aqueles
que se encontravam ao ar livre admirando o espetáculo, foram os
primeiros a sofrer os efeitos da sua luz, obviamente os próximos tentaram tampar os olhos de algum modo, mas foi em vão, um a
um ficaram cegos. Houve aqueles infelizes que, assim como eu,
tiveram só uma parte da visão danificada podendo ver, apesar de
tudo, o que seguiu.

__________________________________________________________
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Existia música em tudo. Mas a música de verdade, que eu me forço a lembrar,
me parece como uma partitura molhada, indecifrável. Quando escurece, não que
o dia seja claro, o coração sempre dói mais.
Imagino que é noite, pois a neblina do lado de fora fica um pouco mais
escura, e a temperatura parece baixar. Quando o relógio ainda funcionava, a
cada mudança do ponteiro pequeno, olhava para o clima lá fora através da janela
de vidro. Via que depois das oito o cinza ficava mais escuro, e às seis, clareava. E
nesse vai e vem desses números, eu tenho as vontades. Uma vontade volta e outra
vontade cessa. A segunda, é a de acreditar.
Eu já prendi a corda, mas não há coragem. Talvez eu tenha esperança...
Em alguém lá fora... Que encontrem sobreviventes e talvez eu não seja a única.
Não seja a única. Não seja a única. Não seja a única.
Repito como um mantra para não desistir. Mas aqui só há solidão. Parei
de contar os dias e depois voltei. Percebi que os riscos na parede mantêm minha
sanidade, mas não sei se ainda a quero.
Sinto falta do palco, mas nunca mais haverá público. As histórias morrerão
na cabeça de quem as inventar, então vou dramatizando essas letras, para que
fiquem menos mortas.
Tenho bastante comida. Quando céu e água apodreceram eu fiz meu estoque.
Precisava sobreviver. Sobre viver, não sei. Nunca soube.
Eu poderia ter dado abrigo. Ouvi as batidas inúmeras, frenéticas, desesperadas na porta. E vi através das paredes de vidro rostos conhecidos gritando
“ELENA”. Não abri. Estava embriagada. Ouvi as vozes. Ouvi os monstros que
deveriam estar dentro da minha cabeça. Eles ainda gritam. Mas isso não importa
tanto. Escrevo para respirar.
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Ouço ventar forte. Um sopro único e longo feito um gemido, como se um
deus estivesse com dor, e então, o frio. De uma vez. E eu sei que escurece. Sei que
outro dia passou. Sei que estou só. Sei porque vivo o que imagino. Faço do vazio
daqui existência, como o vazio do palco de uma peça moderna.
Depois me enrolo nas cobertas e todas as vezes rezo e choro.
Olho a corda pendente. Ela me encara e diz: “sua fracassada. Sua fracassada”.
“Não existe mais palco ou plateia para você.”
Se eu não estivesse tão bêbada! Bebo e bebo por ser uma alternativa menos
pior do que a verdade e me pergunto se, no fundo, quando estoquei comida e
álcool, eu já não queria isso.
Mas a questão é que se eu não estivesse bêbada naquele dia, aqueles corpos
lá fora – TODOS AQUELES restos de CORPOS LÁ FORA –, na porta, seriam
pessoas e eu não estaria sozinha.
Então eu encaro a corda e volto o olhar para a porta. Repito que preciso me
manter viva, pois se alguém, algum dia, bater novamente, eu poderei oferecer um
abrigo da neblina e comida para uma barriga vazia.
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_________________________________________________________
Fúlgidos
Deram as mãos para dançar com suas dores. Existindo ou não caminho
depois do portão emoldurado de brumas, seguiriam juntos, fazendo de um mesmo
mausoléu, o futuro, se assim fosse. Ao acordarem, perderam-se. Gritos e pedidos
já não seriam ouvidos.
E se martirizaram por não terem se prendido com uma corda.
Então reinaram duas solidões, até as mortes entrarem pela boca, garganta
e pulmão.
“Alguns erros, são rachaduras em cristais”, pensou um deles, antes da dor
vagarosa e faminta, e do sono eterno.

Fizeram uma fogueira com o que restava de humanidade, com qualquer
esperança, cara. E tudo que está lá fora, impedindo qualquer um de sair, é essa
fumaça.
Fechei os olhos tantas vezes, querendo entender porque ainda enxergo aqui
dentro se não existe luz. Não tem sol, não tem a porcaria da energia. Estamos
todos presos, cada um no seu cubículo.
Eu penso, penso demais, sempre foi um problema. Penso que tem gente
trancada numas putas mansões, talvez os caras ainda tenham empregados mesmo
nessa porcaria de fim de mundo.
Cara, eu não estou em casa. Mas a maioria das pessoas que estão vivas devem
estar. Anunciaram no rádio e na televisão para que todos se escondessem. Eu não
fui. Que grande burrada eu fiz. Será que me aceitariam?
Eu não tinha pra onde voltar. Quando se está na rua, a rua é o seu lugar. E
quando se beija a boca desse tipo de solidão, é como se amarrar numas farpas:
dói demais onde se está, mas doeria ainda mais tentar se soltar. Esse tipo de
pensamento me levou pras ruas. Mas aí eu tinha que me esconder em algum
lugar, de onde eu não seria expulsa. As lembranças de algum filme, ou ideias, sei
lá, que você não sabe bem como surgiu, me fizeram procurar abrigo numa igreja.
Porra, mano. Numa Igreja. Católica. Dessas com I maiúsculo. Minha velha
ia se amarrar nessa minha escolha...
Somos em seis, éramos dez. A morte é comum onde reina o desespero,
tendeu? Tipo, quem sobrou sabe separar a comida e ficar quieto a maior parte do
tempo. Se alguém esconde alguma bebida, eu nunca percebi não. Na real? Nem
quero saber. Essa “meia dúzia” de gente profanou a casa de Deus. Mas Deus se
importa? Porra! Algo me diz que não. Ele não se importa de ter a gente aqui.
Isaias acredita que temos uma missão. Esse cara é um dos homens mais
inteligentes que eu já vi, principalmente levando em consideração a quantidade
de homens burros que encontrei. Eu só quero sobreviver ao apocalipse.
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Sabe, cara, eu não tinha essa mesma vontade de viver antes de achar que
nada mudaria com o meu fim, mas aí, BAM, APOCALIPSE, caraio! A gente sempre
aprende com alguma coisa se manter a mente desconectada do sistema, cara. Ah,
sim! A gente aprende, tipo, nem que seja o medo de encontrar um lugar pior que
esse, aí aprende a ficar na moita, aqui na casa de Deus.
Lá em cima, vejo os anjos, os santos, e Cristo de braços abertos. Volto a
fechar os olhos. Se lá fora é a fumaça do inferno, não existe melhor companhia
que o dono do mundão todo.
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Relatório - Data 02
RELATO DE UMA POETISA NO CAOS OU ALUCINAÇÕES ÉBRIAS,
FATIGADAS E CONSTANTES PARA MANTER A ESPERANÇA E/OU A RAZÃO
Lúcia e a queda:
Estamos correndo em círculos, estamos perdendo a guerra, eles caem sobre nós,
seus corpos nos pulverizam, e na agonia de planar por mais alguns instantes o balançar
de suas asas levantam furacões na Terra.
Vamos nos arrastar como vermes ao horizonte com nossos gritos rugindo em
uníssono, mesmo que estejamos tão cegos e surdos que não tomemos ciência dessas
vozes. Está nevando cinzas. Temos medo e estamos caindo para dentro deste pavor que
congela nossos rostos...
– Você não está caindo. Deveria se concentrar em escrever sobre ele, minhas
mãos cansam.
É deprimente como você morreu, como sempre esteve morta.
– Quem é você, para me julgar sobre estar morta? Escreva, antes que eu
me arrependa.

| 42

Curiosamente, os anjos parecem ter ficado sensíveis à nossa
atmosfera, ou poluição. Seus corpos gigantescos parecem definhar numa decomposição rápida, mas o cheiro de carniça continua. Se alguém ler esse relato talvez entenda porque a pressão
exercida com a queda dos anjos é tão terrível. Suas asas abertas
destroem prédios, florestas, ou quebram grandes rochedos nas
praias. Eles não parecem nada divinos.

__________________________________________________________
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