APRESENTAÇÃO
Literatura em tempos de epidemia
Há algo nas grandes pragas e epidemias que parece seduzir os escritores: O amor
nos tempos do cólera, de Gabriel García Márquez, A peste, de Albert Camus, Ensaio
sobre a cegueira, de José Saramago, Um diário do ano da peste, de Daniel Defoe. Ou
talvez a atração seja mais profunda, uma curiosidade mórbida sentida pela humanidade
de forma geral – curiosidade essa que os escritores não dispensariam como atrativo para
suas obras.
Crescemos assistindo nos cinemas e televisões, lendo nos livros e revistas,
jogando nos videogames e computadores, sobre o sedutoramente cataclísmico – ou
cataclismicamente sedutor – cenário do mundo assolado por alguma epidemia. As
imagens e temas são recorrentes: as ruas desertas, lentamente tomadas pela natureza;
rostos mascarados, transmitindo medo no olhar; portas e janelas fechadas; paranoia;
caos.
Nunca acreditamos, no entanto, que tais cenários distópicos fossem de fato se
concretizar. E aqui estamos, entre leitos terrivelmente cheios de doentes e estantes
terrivelmente vazias de papel higiênico. Nunca imaginamos que, um dia, o mundo
inteiro estaria dentro de casa, comércios fechados, todos tentando aquecer a solidão com
lives e meetings, tentando sobreviver com home offices e apoio dos amigos.
Nesse cenário, a atração exercida pela situação anômala se manifesta de
diferentes formas: explosão nas vendas de livros que tematizam doenças, consumo
massivo de documentários e filmes do tema, editoras lançando coletâneas sobre a
pandemia, autores produzindo a todo o vapor suas próprias versões do que é viver em
quarentena.
Nós, do Poligrafia, não fugimos da regra. Resolvemos nos reunir e imaginar
algumas narrativas centradas em nossa atual situação. Esperamos assim, sem tirar o
peso da gravidade do momento que vivemos atualmente, oferecer um material de
entretenimento, mas também de reflexão, literatura em tempos de epidemia. Lave bem
as mãos e não saia de casa.
S.
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LUZ SUPREMA
Gabriel Sant’Ana
A respiração estava ficando

banho. 20h. De corpo nu, coloca a

dificultada pela medida tomada. A

comida para esquentar no micro-ondas,

janela fechada, a cortina fechada, um

por 2 minutos. Fica observando o prato

pano na brecha da porta, nenhuma luz

sendo girado e o tempo diminuindo,

externa a invadir o quarto, nenhum

esperando ansiosamente pelo toque

barulho também poderia entrar. Apenas

final. Entra no grupo de conversas do

ligadas algumas pequenas lâmpadas de

aplicativo. Querem ver o vídeo mais

cores azul, verde, amarela, ao redor da

recente que fiz? Claro! Manda aí! Está

cama. O celular posicionado para a

muito

cama, afixado sobre o tripé. Uma gota

maravilha! Acho que o mundo deveria

de

também poder ver isso!

suor

Tentaria

escorrendo
uma

cena.

pelas

costas.

Liga

câmera.

orgânico!

Adorei!

Que

***

Coloca-se de frente para a câmera, de pé

Mais uma semana se passa

ainda. Retira a blusa. Depois o short.

dentro de casa. Isolando-se de todos.

Por fim a roupa íntima. Aproxima-se da

Todos isolando-se mutuamente. Mas

câmera. Depois senta-se na cama. Pega

vem percebendo que a cada dia muitos

uma pequena bisnaga de um gel e

de seus amigos, conhecidos, amigos dos

começa a passar nas pernas. O cheiro do

conhecidos,

vizinhos,

gel toma todo o quarto. Continua a

mercados,

parece

alisar as pernas, de modo intenso. Suas

indistintamente estão criando para si

mãos tomam um pouco mais do gel e

canais de autoexposição, criando mais

começam a alisar as intimidades. Deita-

grupos de conversa. 12h. Ainda na

se na cama e continua o movimento.

cama. Os pensamentos, as ideias, as

Até o momento do gozo. Ao fim

sensações

encaminha-se para a câmera, finaliza a

diminuem conforme o movimento dos

gravação e salva o vídeo. Novamente

olhos, dissipam-se ao leve toque da mão

senta-se, e assiste à gravação. Veste

no travesseiro. Para economizar os

suas roupas, volta com o quarto à

gastos de água, sabão em pó, energia,

normalidade. Vai ao banheiro, e toma

decidiu que usaria o mínimo de roupas
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possível. A cama de casal totalmente

qual fica a tv. Liga o aparelho, aumenta

para si, sem nenhum outro corpo a

o volume, deixa por dois minutos em

compartilhar o lençol, o travesseiro, o

um canal que transmitia um jogo de

próprio corpo, apenas com o que há na

futebol, depois muda para um canal que

cama e no quarto, não é que se sentisse

passa um filme, deixa nesse canal por

só, o que lhe parecia impossível, mas

trinta

sentia

dos

novamente, agora é um programa de

encontros fortuitos durante a semana

culinária, deixa por vinte minutos,

intensa de trabalho, os transportes

novamente

abarrotados que obrigavam o contato

alguém narrando um crime, vejam esta

com outros corpos, as saídas para o

faca de açougueiro que ele utilizou para

cinema com colegas da faculdade.

dar fim à vida de sua companheira, a

Agora apenas diante de objetos.

mãe de seus dois filhos, foram mais de

a

ausência

do

outro,

minutos,

em

muda,

seguida

agora

muda

ouvimos

***

cinco golpes, um crime bárbaro que

Evitava ligar a tv ou o rádio,

chocou toda a vizinhança, algumas

evitava

acessar

sites

de

notícias,

lágrimas

escorrem

de

seu

rosto

forçava-se a se isolar completamente

enquanto vê e ouve a sangrenta história,

dos meios de acesso ao fora. Percebia a

daqui não vemos as lágrimas, apenas o

comida,

limpeza

movimento das mãos aproximando-se

tornando-se escassos; mas não ousaria

dos olhos, instantaneamente se levanta,

colocar roupas de ir à rua, não ousaria

vai em passos rápidos até a cozinha,

deixa-se por descuido tocar por outros

ouve-se barulho de gaveta sendo aberta

possíveis infectados, sequer desejaria

e fechada bruscamente, volta portando

que lhe viessem entregar qualquer coisa,

uma faca, e com mais de vinte golpes

não precisar dizer bom-dia, boa-tarde,

destrói a pequena almofada. Senta no

obrigado, qualquer palavra obrigatória

sofá, respirando intensamente, deixa ao

ao convívio; tomaria uma decisão para

chão a faca, junta com os pés os

cada dia. Mas a decisão para todos os

frangalhos do que fora a almofada,

futuros é que não sairia mais.

formando um pequeno bolo, que pisa e

os

produtos

de

***

repisa

22h. Liga a câmera do celular.

vagarosamente,

os

olhos

fechados, enquanto isso, ainda no

Está no sofá da sala. A câmera está um

mesmo

pouco distante do sofá, de modo que

supermercado

consegue focalizar o sofá e o rack no

imbatíveis de uma série de produtos. As
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reações do grupo foram as mais

presente. Como dissera, haveria a

diversas,

uníssonas

performance que há anos encenava,

daquela

estudava os detalhes e que denominara

performance, a mais pura verdade a ser

“Luz Suprema”, todos aceitaram as

expressa.

regras colocadas. Silêncio de todos no

todas,

exclamavam

a

porém,
potência

***

grupo, apenas um leve susto quando se

00h. O quarto no completo

ouviu sua voz a iniciar, Eis a Luz

escuro, apenas ligado o celular e sua

Suprema que em nós existe e que de nós

câmera. Como combinado em conversas

deve explodir, ouve-se barulho de

anteriores,

líquido sendo derramado e o estalo de

não

faria

apenas

uma

gravação para depois mandar ao grupo,

isqueiro,

era preciso, como todos ansiavam, ser

chamas percorrendo todo o corpo

mais

sentado ao meio da cama.

orgânico,

mais

próximo

do
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NASCIMENTO
Jonatas Tosta B.
Agora, Lafaiete tinha o mesmo
sonho. Estranhas raízes de batata doce

fora. Estava confortável em seu próprio
jazigo.

com fios enrugados. Elas não brotavam

Sem cerimônia, desceu ambas as

na terra, mas rastejavam para fora das

mãos e meteu-as nas calças. Examinou

narinas. Sentia os nós germinando no

o par de testículos com a ponta dos

interior dos pulmões, obstruindo a

dedos. Constatou: já não sentia dor. Não

traqueia, se espalhando pelos lábios até

sentia o toque cuidadoso entre as

sufocar. Ao despertar, ofegante, jurava

artérias.

que podia sentir um par de folhas

Fumegantes.

O

brotando no canto das órbitas, um par

estrangulara

a

de lágrimas verdes.

semente. Era como se, devagar, a cada

Estavam

enrijecidas.

calor

das

fertilidade

varizes
de

sua

Trêmulas, as mãos subiram à

noite substituísse o corpo do velho avô.

altura do rosto e contornaram o espaço

Há muito tempo lera um artigo sobre

sobre as orelhas. Tirou o elástico ao

tratamento de varizes. Poderia consertar

redor da cabeça e pôs o descanso para

aquilo. Um colega falou a respeito da

os olhos em cima dos livros na cômoda.

tecnologia mais recente. Reparos de

Apesar das retinas abertas, as trevas se

gametas em nível atômico. Microrrobôs.

mantiveram maciças. O feixe retangular

Eles venceriam a infertilidade, dizia.

na parede, tímido, nada iluminava.

Venceriam o tempo, a morte, etc.

Arrastou-se pelo precipício entre lençóis

Lafaiete

sem dobrar o corpo. Elevou a perna para

interessante. Muito. Mas pensando bem,

abrir as cortinas com os dedos do pé. As

era fé. Muita fé. Demais, até para ele.

sombras se afastaram, no entanto, o

Mesmo que os especialistas estivessem

cômodo pareceu ainda menor. A luz

certos, nunca produziria alguém sadio.

tornou evidente a sua clausura. Não

Não um que germinasse dele. Escolhia

havia grades na janela, mas, ainda que

assim sua própria culpa.

não

se

enganava.

Era

lhe restassem forças, nem mesmo a

Mas já não discutia o assunto há

alma seria capaz de saltar para o lado de

algum tempo, pensou consigo. Embora
apreciasse o confronto de novas ideias
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nos círculos de amigos, depois que o

pilhas de livros quando a raspou com o

colóquio se estendia por trinta minutos,

joelho

seus olhos ficavam turvos, as retinas

apoiando a mão na parede. Arrancou

distantes, como se o foco não passasse

mais um dia do calendário ao lado do

da superfície dum pântano. Logo a

espelho oval. A folha amassada se

atenção

reuniu às outras na pilha aos pés.

retorcia.

As

palavras

na

Equilibrou-se,

simplesmente não se encaixavam nos

Faltava

miolos, como se ouvisse a conversa de

aniversário. Quase quarenta anos de

jovens nos corredores das antigas

vida, calculou. Esmagou o dia com um

universidades, de homens iluminados,

passo e destrancou a porta. Os outros

confiantes no progresso. Só que em vez

cômodos da casa transbordavam a luz

dos arcaicos tomos enciclopédicos, o

da manhã. Na cozinha, ao lado esquerdo

assunto escorregava por circuitos de

da pia, sobre uma mureta que separava a

inteligência artificial, e dali saltavam

área de serviço, os ramos de batata doce

para uma rede de bioprocessadores

se espalhavam em cascatas de nós. Um

quânticos

a

ramo, em especial, se erigia como uma

por

pequena torre. Parecia querer atingir o

ressignificação

teto. Estava pesado e, com o peso, iria

integrados

neurotransmissores
programações

de

regidos

novilinguísticas, seja lá os diabos aquilo

uma

quina.

semana

para

seu

se partir.

quisesse dizer. Não havia a menor

Lafaiete

arrancou

chance para Lafaiete. Simplório demais.

doentes e a contemplou.

as

folhas

Sujeito turvo, curto de ideais. De uma

- Tenho que dar um jeito em

praticidade tacanha. Ao encarar o

você, – murmurou, enquanto ajustava o

espelho, os sentimentos eram dois,

ramo.

apenas: inferioridade e culpa. Talvez

Antes de passar o café, liga a tv

mais o segundo do que o primeiro. Não

e sintoniza o rádio. A estática lembra

enxergava

tempestade de areia.

um

modo

de

acreditar

naquelas coisas sem ser fiel ao que

Muito além da música. Muuuito

entendia por Lafaiete, o mesmo Lafaiete

além da música. Você está em noventa e

que encontrava no espelho.

cinco vírgula sete. A partir de agora, na

Concentrou-se. Não era hora de

sua Sulamérica Seguros Paradiso FM:

pensar. Ajustou suas partes íntimas na

informação! Verdade! Descontração!

cueca e saltou do colchão ortopédico.

Interatividade! Os principais assuntos

Quase derrubou a pequena estante com

do dia. Manhã Paradiso. Bom dia,
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amigo ouvinte. Aqui quem vos fala é

fora de casa. No primeiro relato de

Roberto Canazio. – a vinheta ressoa,

morte pela praga, estocara comida para

afinada. – A Paradiso FM continua seu

três meses. Decidira nunca mais sair.

plantão de notícias trazendo à sua

Havia comida o suficiente. Sozinho,

audiência

como vivia o avô antes dele, talvez o

informações

sobre

a

pandemia de...
A

alimento durasse mais. Pôs o aparelho

audição

foi

em modo silencioso e o pôs de volta na

interrompida de repente. O sino de

bancada. Também estava farto de

notificações tiniu sobre a bancada de

mensagens telefônicas sobre da praga.

mármores atrás de si. Ele não estava

Não se importava com os culpados

interessado em novidades. Mas o sino

pelas pilhas de corpos na Itália, ou pelos

persistiu. Irritado, solfejou um insulto e

mortos

derrubou a pilha irregular de livros. As

Pernambuco. A boca secou. O que lhe

folhas

importava

de

de

provas

Lafaiete

escolares

se

de

fome

saber

no

sobre

interior

a

de

solitária

espalharam sobre o piso. Cento e

caminhada do Papa sob a sombra

quarenta e duas mensagens, o display

miserável de câmeras de TV?

escurecido indicava. Com um toque,

Os dedos tesos giraram o botão

abriu as cores frias na tela. Todos os

do rádio relógio a um braço de

contatos

silenciados,

distância. Uma onda de estática rasgou

exceto um. Número desconhecido, mas

a voz fanhosa do secretário da saúde. As

o rosto era familiar. Ampliou a foto para

narinas

ter certeza.

resquícios de muco na camiseta. Parou

do

aplicativo

Até o momento, temos em torno
de mil oitocentos e noventa casos de

dilatadas

respingavam

somente quando outra voz, resoluta,
ressoou:

mortos

“La ver l’aurora che si dolce

registrados. O secretário da saúde está

l’aura”. Madrigal para quatro vozes.

ao vivo na rádio Paradiso. Ele vai

Primeiro livro de madrigal a quatro

conversar conosco sobre os cuidados

vozes,

necessários

Palestrina. Execução, Meninos Cantores

infecção,

e

trinta

para

e

o

oito

período

de

quarentena que começou neste último
dia-

de

Giovanni

Pierluigi

da

de Viena.
Quando

as

vozes

infantis

Lafaiete rangeu os dentes. Não

subiram das caixas acústicas, um par de

queria mais ouvir a respeito do assunto.

moscas pousou no seu antebraço. As

Há duas semanas não punhas os pés

moscas sempre serviam de lembrança
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para as tarefas domésticas. Torceu o

Os pratos já sem sujeira, as

nariz para o odor de amido, arroz e

panelas brilhando, a caneca pronta para

ferrugem.

o café e o pó no coador de papel

A

pilha

de

louças

se

equilibrava atrás de si.

descartável. A água fervia na chaleira.

Conforme ensaboava os talheres,

Não prestara a atenção para saber com

a cueca escorregava. O elástico estava

exatidão que música tocava. Debussy,

desgastado. Esfregou uma coxa na outra

talvez. As teclas do piano provocavam

para ajeitar. O traje deslizou ainda mais.

cócegas nos ouvidos quando tocava

Indisposto, enxugou as palmas e as

Debussy. Sentia as notas como se

costas das mãos e a recompôs à altura

fossem

da barriga. Voltou-se para a água

aconchegando nas orelhas. Fechou os

corrente. Havia certo conforto na carícia

olhos, elevou a caneca de café e virou a

do fluxo gelado. A louça não vai se

borda na boca. Quando o sabor chegou

lavar sozinha, sua mãe disse há tempos.

no fundo da língua, foi interrompido

Suba na cadeira, ordenava. Obediente,

outra vez.

penas

de

travesseiro

se

ele esfregava os pratos até não sentir

Os dentes rangeram.

restos de molho e fiapos de carne. Duas

Quase conseguia enxergar as

vezes se fosse necessário. Assim,

ondas

submerso

domiciliar,

frequência do rádio. Um chiado irritante

esquecia o mundo atrás das janelas. Se,

perfurou a melodia. O telefone vibrou

naquele instante, abrisse um exemplar

no modo silencioso. Lafaiete ignorou.

contendo todos os feitos da história

Só cedeu a atenção ao perceber que o

humana,

mais

aparelho, saltitante, estava na ponta da

suas

bancada negra. Ele agarrou o ar. A

fotos, algumas fotos de seus irmãos, de

tampa traseira se abriu e a bateria

seus pais, e a de seus animais de

quicou para baixo da geladeira.

na

dos

insignificantes,

atmosfera

grandes
lá

aos

encontraria

do

celular

interferindo

na

estimação. Nada além. Não refletiu

- Desgraçado.

sobre a ausência do avô no volume. A

Agachado, o punho desenhou

bem da verdade, a única lembrança que

um rastro na poeira. As partículas

lhe remetia era os bernes de mosca

incomodavam o olho enquanto bufava.

rastejando sobre a pia. De qualquer

Uma minúscula lasca de vidro perfurou

maneira, fosse o avô ou os pais, todos

a pele. Lafaiete mordeu o lábio para não

estavam distantes agora. E era melhor

praguejar.

que permanecesse assim. Até o final.

encaixar a bateria e pressionar o botão,
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esperou

a

insígnia

operadora

Ao invés de arrancar as cortinas em

telefônica acender na tela. Nada. As

uma reação nervosa, ele pensou: é

rachaduras permaneceram opacas.

melhor

MEC
informação

da

FM.
e

Educação,

cultura.

limpar.

Limpar

sempre

o

distraía.

Estamos

O cloro e sabão diluídos em

apresentando, manhã MEC FM. São

água no balde. O fluido transbordando

nove horas e vinte minutos, horário de

quando punha as mãos para encharcar a

Brasília. Sinfonia número seis, Pastoral,

escova.
- Não, – murmurou. – Eu não

de Beethoven. Opus sessenta e oito.
Performance da Orquestra Filarmônica

sou o velho.

de Londres. Regência de Jam-

O excesso de limo deslizou com

Lafaiete espremeu o aparelho

a corrente, atravessou o ralo em uma

entre os dedos e buscou se concentrar

espiral ruidosa. O cheiro gorduroso

para não fazer o celular em pedaços.

soprou da tubulação.

Mas não o fez. Era o único que tinha. O

joelhos, reteve o ar nos pulmões. Não

aparelho sempre demorava a ligar.

parou de esfregar os azulejos com as

Então, notou: sentia calor. O calor

cerdas. Na cozinha, o locutor disse algo

crescente tornava incômodo o azedume

incognoscível. Ele diminuiu o fluxo do

do corpo. O suor brotava sobre a testa,

chuveiro para ouvir a música que

pingava no piso. Levou as mãos ao

retumbou em seguida. Pratos e metais

rosto, mas logo parou. Nas palmas,

de sopro. A pele entre os dedos já

retinha o aroma de alimentos estragados

estava

que o detergente não fora capaz de tirar.

Aproveitou sua posição de quadrúpede

Como uma criança malcriada, jogou o

para

celular coberto de suor em cima dos

escorreram pelas costas, penetrou o

livros e foi ao banheiro.

tecido que cobria suas partes íntimas.

enrugada

molhar

a

Lafaiete, de

quando

cabeça.

terminou.

As

gotas

Não abriu a tampa da privada.

Sentia-se como se ouvisse um conserto

Estava imunda, sabia bem. Decidiu

de cordas dentro de uma tempestade.

urinar debaixo do chuveiro. Despiu-se

Levantou-se. Depois de ensaboar-se,

e, com exceção da cueca, pendurou as

abriu a embalagem de shampoo Salon

roupas no gancho. Puxou o elástico na

Line,

altura do umbigo fazendo nó nas pontas.

CRESCIMENTO. Estreitou ambas as

Quando plantou as solas no box, sentiu

pálpebras. As bolhas estouraram entre

o limo pegajoso escalar os calcanhares.

as narinas. A última vez que banhara
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seu avô sentira o mesmo cheiro. O

que o halo de perfume invadisse sua

cheiro carregava o peso do corpo

mente,

moribundo, inflexível. Lembrava-lhe os

inconsciente. Mas o retorno ao início

ossos

daquele dia era inevitável.

perfurando

excrementos
costumava

a

que
expelir

pele nua,
aquele

os

que

se

arraigasse

no

senhor

O olhar percorreu a barriga e

voluntariamente,

pairou entre as pernas. Não sentia dor,

quando o banho chegava ao fim. Aquele

apenas

um

agudo

era o aroma das semanas antes de o

incômodo

velho esvaziar a casa.

arrastava a atenção para o lado de fora,

que,

incômodo.

Um

impreterivelmente,

Lafaiete pegou a embalagem de

e demovia os olhos em direção à praga.

shampoo outra vez. Espremeu todo o

De onde estava deitado, bisbilhotou o

conteúdo do alto da cabeça. Parou

espaço entre as cortinas puídas. Apenas

apenas quando não havia mais frações

galhos de amendoeiras e fios de postes.

de carne não cobertas pela espuma

Não ouvia um só passo arrastado na

doce. Um pouco dela escorreu nos

calçada. Nem os veículos cruzando a

lábios e atravessou a fissura entre as

rua. Na companhia do silêncio morto, as

pálpebras. As retinas arderam, porém,

margens

permaneceram

um

diluíam feito espumas ao sol de onze

era

horas.

sepulcro.

sólidas
O

como

motivo

do

mundo

Talvez,

conhecido

pelos

se

olhos

incompreensível, mas percebia que seus

permanecerem abertos por tanto tempo,

olhos ardiam do mesmo modo que os de

lacrimejou. Estendeu as mãos sobre a

seu pai ao saber que o velho se foi.

pélvis. Concluiu que nem mesmo o

Por um instante, aquele pequeno

acalento da morte ele desfrutaria, não

cubículo tornou-se o maior entre os

como um homem qualquer, pois em seu

cômodos da casa. Podia navegar nele se

corpo jamais habitara o começo. Nem

desejasse.

todas as pragas que devoraram os

Seco, vestindo apenas roupa

homens

em

todos

os

séculos

se

íntima, Lafaiete não ligou o computador

assemelhariam ao mal da semente inútil

da sala. Deitou-se no sofá desgastado e

que se alojava entre suas coxas.

bebericou o café na caneca. Estava

A reflexão não durou mais do

impresso em letras coloridas: professor.

que quatro minutos. Lafaiete decidiu

Ele apoiou os pés em um encosto, o

deixar o cansaço dominar o corpo. Já

longo pescoço no outro. Inspirou todo

quase adormecia, quando, de súbito, a

ar pairando sobre a cabeça. Desejava

vibração
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cozinha. Lafaiete levantou-se, socou o

interminável de palavras até encontrar

estofado, foi ver quem era no maldito

sua foto. Era um rosto arredondado, o

celular.

Primeiro,

nariz parecia um imenso caju maduro.

dedicou-se à ramagem de batata doce.

Tinha lhe enviado mensagens, uma

Cortou a fração de raízes que se

porção delas. “O que houve com

destacava na base. Tremia, e ignorava o

você?”, “onde está?”, “está vivo?”.

contínuo

chamada.

Apenas uma palavra simples aboliu do

Recompunha-se, como se dobrasse a

vale de covas que cercavam seu rosto

atenção a um filho. Feito. Agora o ramo

toda sombra que carregava naquela

necessitava tocar o solo. Cresceria livre.

manhã.

Não

atendeu.

toque

de

Lafaiete foi até o corredor e abriu a

Lafaiete destrancou o portão de

porta da frente. O ramo balançou em

entrada. Os pardais, que beliscavam os

uma das mãos. Com a outra, atendeu o

ciscos na calçada, fugiram de seus leves

telefone.

passos. As ruas não estavam vazias.

Era um número diferente, mas
conhecido.

Também não havia pilhas de mortos,
como

imaginou.

Lafaiete

não

via

- Sim, mãe.

ninguém, cego por toda a claridade do

- É seu pai.

meio-dia. Constava, porém, que o ar

- Pai.

ainda retinha a frescura da manhã.

Lafaiete tentou ignorar a voz da

Envolveu o ramo de batata-doce como

jornalista tagarelando ao fundo da

se segurasse os dedos de uma criança,

ligação.

contemplou a foto de uma delicada

- Você falou com seu irmão?

criatura em panos macios, e disse:

- Não. E você?

- Ela nasceu.

- Viu a mensagem dele? –
insistiu.

***

Lafaiete não respondeu. Não por
mal. Aquela era a mais longa conversa

Posfácio

que tivera com alguém em semanas.

Se de algum modo a substância

Esquecera como se comportar. Deixou o

de toda minha vida, todos os instantes

pai esperando em segundo plano.

espalhados à margem do meu tempo,

Acionou o aplicativo de mensagens.

toda ação, memória e forma, e toda essa

Não adicionara o nome do irmão.

misteriosa completude que me compõe

Agitado,

pudesse

percorreu

uma

corrente
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qualquer de fluido, e assim, fosse

sucederam exatamente dessa maneira, é

possível destilá-la para se obter matéria

claro, mas isso pouco nos importa, pois,

mais pura de mim, eu diria que o

no dia em que soube que ela veio ao

resultado da alquimia seria este breve

mundo, foi como se eu mesmo, em

texto. E diria ainda que o cume desta

meio à praga e à histeria, tivesse, de

pedra filosofal se encontra no fim da

algum modo secreto, nascido outra vez.

história. Os acontecimentos não se
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O AMARELO
Lucas M. Carvalho
Quando Plutarco reforçou a ideia

Poucos

conseguiram

me

platônica da Alma do Mundo, não podia

comover desta forma, e Sócrates não

deixar de expandi-la e exagerá-la –

fora um deles. Quando abri minha

como todo filósofo se vê obrigado a

ânfora

fazer, diante de uma grande obra que o

seiscentos anos antes, a infusão de

precedeu. Para ele, não bastava uma

cicuta que o filósofo aceitara beber

única Anima Mundi para explicar o

causou colapso em seus nervos. Críton e

cosmo, mas eram necessárias duas: uma

Platão, que choraram sobre o corpo, não

puríssima, imagem que remete ao Uno,

tinham como saber: porém Sócrates

e outra corrompida, que explica seus

ainda estava vivo, de mente lúcida e

movimentos desordenados e cruéis. Esta

corpo paralisado, e assim permaneceria

seria a alma má do mundo.

em terror por mais quatorze ou quinze

para

o

ateniense,

quase

Hoje, ano 119 do calendário que

horas. Se os mortos pudessem retornar e

virá a ser conhecido como Gregoriano,

contar aos vivos sobre o efeito da cicuta

os pulmões de Plutarco não conseguem

nos órgãos humanos, sem dúvida os

sorver ar suficiente, e ele se afoga em

suicidas implorariam pela forca ou pelo

sua cama. A morte vem de forma suave,

penhasco.

aos 74 anos de idade. É um privilégio

Apesar de não me afeiçoar por

ter em vida partilhado dos saberes

eles, sempre gostei de estar perto dos

gregos e romanos, e um privilégio ainda

homens de intelecto brilhante. Sigmund

maior partir na velhice como um

Freud, na primeira metade do século

homem respeitado em Delfos. Hoje, não

XX, morreu carcomido pelo câncer.

abro minha ânfora. De alguma forma

Rastejando-se para fora de minha

afeiçoei-me a ele. Plutarco conseguiu –

ânfora, o mal mutante se alojou em sua

mesmo que, no íntimo, motivado pelo

boca

torpe desejo de superar Platão –

garganta em um apodrecido amontoado

desenhar uma filosofia que me deu um

de carnes e buracos. Apenas eu e sua

rosto.

esposa Anna permanecemos ao seu lado

e

laringe,

transformando

a

até o fim (mesmo seu leal cão o
www.poligrafia.me
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abandonou, tamanho o fedor que suas

irmão, o vermelho, teve misericórdia de

feridas emanavam). Em minha ânfora,

pouquíssimos. Mas somente aquele

todavia, há também os males da mente:

homem conseguiu comover a todos nós.

a loucura que acometeu Nietzsche,

Era João, o Evangelista, que exilado na

como castigo por ter me interrompido

ilha de Patmos, viu em sonho nossas

enquanto açoitava minha égua; ou a

silhuetas. Viu e escreveu sobre minha

insanidade que fez Walter Benjamin

égua sem carnes, de cor amarelo-

injetar-se uma overdose de morfina,

esverdeada (às vezes descrita, pelos

movido pelo medo da ameaça nazista na

mais sentimentais, como a cor do

França e pelo desespero ao se deparar

cadáver que se decompõe), minhas

com a fronteira espanhola fechada

vestes

(apesar de o Universo ter conspirado

corpóreos, minha face sem olhos ou

para que, no dia seguinte da morte, a

nariz, cujo crânio hospeda todos os

fronteira se abrisse).

parasitas voadores ou rastejantes. Senti-

No campo em que cavalgamos

umedecidas

em

fluidos

me vivo: nem todas as estrelas, em seus

não existe tempo: as estrelas se alinham

maravilhosos

arranjos,

conseguiram

em todas as posições simultaneamente,

causar-me tanta comoção. Meus irmãos

conforme deduzira Santo Agostinho.

sentiram o mesmo. Recusamo-nos a

Por esse motivo ainda vejo todos eles:

ceifá-lo – ele nos deu a vida, nós

centenas de milhares sendo ceifados

poupamos a dele. Mateus já tinha

pela minha ânfora. Eles são a porção

escrito: “Em verdade vos digo que

que me foi cabida. Por exemplo: você

alguns há, dos que aqui se encontram,

há de se lembrar que iniciei essa história

que de maneira nenhuma passarão pela

falando sobre Plutarco, e sobre como

morte...” É claro que a escritura não se

poupei sua vida até certo ponto. Como

referia ao próprio Mateus, que acabou

resultado, essa misericórdia se estende

apedrejado e queimado na Etiópia, sob a

infinita no presente, de modo que estou,

lâmina da espada de meu irmão, o

a todo momento, vendo-o sufocar em

vermelho. Entretanto, quanto a João,

sua cama em Delfos.

este permaneceu vivo. Quase treze

Porém houve um indivíduo que

séculos depois, quando abri a ânfora e

conseguiu não apenas favores de mim,

liberei a peste que destruiria um terço

mas também de meus irmãos. É verdade

da população da Europa, ele estava lá,

que eu já poupei alguns; meu irmão, o

vestindo o abominável traje de médico

negro, poupou outros tantos; meu
www.poligrafia.me
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da

peste,

carregando

cadáveres

e

limpando as ruas de Veneza.

folhagem; o negro trouxe o saque
desenfreado e a exploração do solo, que

Agostinho dizia que a eternidade

transformaria

a

abundância

em

não é o tempo prolongado, mas a

escassez; e eu trouxe a gripe, que se

existência sem nenhum limite. Quando

entranharia nos corpos desavisados e os

João nos desenhou em sonho, no

reduziria a ninhos de contaminação.

primeiro século da era cristã, nós já

Mas isso não significa que já não

existíamos desde antes da fundação do

estivéssemos

mundo. A pedra que Caim usou para

Viracocha moldar os homens do barro e

matar Abel fora afiada pela espada de

fazer emergir o sol e a lua das

meu irmão, o vermelho – mesmo que

profundezas do Lago Titicaca.

lá,

desde

antes

de

naquela época ainda não houvesse

É tudo no mesmo instante. Eu

sequer escrita, matemática ou teatro,

observei (e ainda observo) enquanto o

muito menos armas fundidas em aço.

vermelho

espera,

ansioso,

a

fúria

Da mesma forma, quando os

crescer no peito de Menelau após sua

olmecas fizeram sacrifícios ao deus-

esposa Helena ser sequestrada por Páris.

jaguar, lançando crianças sem coração

“Está prestes a causar o desequilíbrio,

em valas que seriam encontradas apenas

irmão”. Censurei-o, não apenas uma

dois mil anos depois, eles tentavam

vez durante aquela guerra. Seu cavalo,

apaziguar a ira de meu irmão, o negro,

cujos

que, montando em sua égua esquálida,

inextinguíveis, marchava soberbo sobre

fez pender sua balança contra eles, de

os cadáveres empilhados por Aquiles,

modo que o milho secou, os animais

tão volumosos que interromperam o

adoeceram e os frutos da mata se

fluxo do rio Escamandro. “Desista

tornaram amargos – mesmo que o

disso, irmão. Você já tomou sua porção

objeto “balança” fosse uma tecnologia

devida”. Mas o vermelho sempre fora

inexistente nos costumes comerciais

impetuoso, e difícil de saciar. Ele não

daquele povo. De fato – e isso é

fala, apenas grita – um ruído gutural que

inegável

–

quando

os

cascos

ardem

em

chamas

espanhóis

parece vir do âmago da terra e brota em

desembarcaram em San Salvador (numa

sua garganta. “Você já excedeu sua

época em que já não existiam os

porção devida”, adverti-o novamente.

olmecas), nós desembarcamos com eles.

O negro é omisso, porque sempre fica

O vermelho trouxe a pólvora, que

com as sobras: marcha ao redor dos

transpassaria os nativos como se fossem

muros da sitiada Troia, pois sabe que,

www.poligrafia.me
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cedo ou tarde, os mantimentos acabarão

Ao contrário de meus irmãos, eu

e ele entrará com sua balança. O branco,

sou paciente. Contenho-me naquilo que

o primogênito de nós, cavalga na frente

é justo. Contudo, enquanto o vermelho é

e nunca olha para trás, de modo que

impetuoso, o negro é invejoso. A

jamais vimos seu rosto (sabemos apenas

disputa entre eles fez o século XX ser o

que empunha um arco e uma coroa de

que é: depois de o Império Alemão e o

ouro), e também parece não se importar

Império Austro-húngaro deflagarem a

com os excessos do vermelho.

Grande Guerra, e de suas cinzas o

Quando a Guerra de Troia

regime nazista ganhar vida, o negro

findou, entendi que apenas eu, o mais

decidiu

jovem,

Séculos

silenciosa,

quase

depois, quando César tornou-se César,

miseráveis

que

eu soube que o vermelho seria tentado a

Soviética. Foi a primeira vez que vi o

trazer

negro

poderia

o

contê-lo.

desequilíbrio

novamente.

levar

consigo,

ultrapassar

30

de

milhões

viviam

a

forma

na

de

União

Linha,

e

fui

Alexander Demandt viria a enumerar

obrigado a fazer com ele aquilo que

210 razões para a queda do Império

muitas vezes fizera com o vermelho.

Romano, mas apenas eu tenho a

Abri a ânfora e despejei sobre Stalin.

resposta inequívoca ao mistério: os

Paranoico,

majestosos aquedutos, monumentos da

conspiravam sua morte: mandou exilar

engenharia daquele povo, traziam não

oficiais e membros da própria família.

apenas água, mas chumbo. Calígula foi

Matou a esposa. Ordenou que a KGB

inflexível em seu governo, esvaziou o

matasse

tesouro público com medidas absurdas e

conseguiu asilo político na embaixada

provocou crise moral e econômica. Os

americana de Nova Deli. Por fim, a

imperadores seguintes agiram envoltos

aterosclerose

pelo saturnismo: perversos, imbecis,

hemorragia no cérebro, de modo que

muitos deles estéreis. O metal pesado

ficou três dias paralisado sobre um sofá,

destrói a mente e o corpo; faz Nero

alimentado na boca, até vegetar.

dançar ao som da cítara enquanto os

acreditava

sua

Meus

filha,

que

mas

todos

Svetlana

causou-lhe

irmãos
de

ser

são

uma

injustos:

palácios de Roma ardem em chamas.

acusam-me

obsessivo

e

Enquanto o povo mais poderoso da

manipulador. Entretanto, eu apenas

Terra bebe veneno, eu fecho minha

contenho os excessos. Abri minha

ânfora. O vermelho nunca saberá.

ânfora diversas vezes, é verdade; mas
sempre quando era chegado o momento
www.poligrafia.me
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oportuno. Varíola, tifo, gripe espanhola,

desequilíbrio se torna inevitável – não

tuberculose,

amarela,

importa o quanto eu tente costurar, a

sarampo, malária, AIDS. Os remédios

malha da existência ameaça romper. O

que trago curam a Terra de seu próprio

vermelho está furioso; o negro, faminto.

vírus: o homem. Como estamos na

Algo está diferente: suspeito agora que

Eternidade,

cadeia

a loucura de Nero nada mais seja que

interminável de causas e consequências

um reflexo da minha... Afinal, o

se

saturnismo,

cólera,

febre

vemos

multiplicarem

a

num

quadro

a

psicopatia,

a

gigantesco. Todos vemos, mas apenas

esquizofrenia; todos habitam em minha

eu enxergo. Meus irmãos são cegos pelo

ânfora, todos se rastejam em meu crânio

primitivo desejo de destruir. Sem mim,

carcomido. A múltipla personalidade...

os assírios teriam desolado todos os

E se Plutarco estivesse errado? E se a

povos. Ou os mongóis. Os franceses. Os

Alma do Mundo fosse única, como

americanos.

se

dizia Platão? E se a guerra e a fome

multiplicam teriam devorado até a

nada mais fossem que enfermidades,

última gramínea do solo, e caberia ao

reflexos múltiplos de um único ser?

negro virar a última página deste

Talvez tudo seja um grande erro: este

mundo. Eu trago a noção de finitude ao

mundo, todos os mundos dentro dele, e

homem. Nutro sua relação simbólica

todos os mundos que vieram antes... os

com o meio: o respeito à natureza, à

Campos Elísios, o Valhalla, o Nirvana,

ordem social, aos deuses. Faço o

as Índias Orientais e a terra de Canaã...

homem ocupar o lugar que lhe é cabido.

Talvez eles sejam o excesso, o vírus.

As

bocas

que

E nós quatro cavalgamos sobre o

Talvez nós o sejamos. Eu, o amarelo.

tapete do infinito (e essa frase poderia
ter sido a primeira, porque no infinito
não há ordem).

O branco olha para trás. Não sei
se é uma alucinação. Para mim, o

Observo o branco. Ele vai à

amarelo, não há diferença entre a

frente. Não sabemos para onde vamos.

loucura e o real. Seu rosto, seu pavoroso

Ele, o primogênito, vê o invisível.

rosto, é o meu.

Aponta seu arco para além da nossa

É chegado o momento oportuno.

Eternidade. Sinto que não conseguirei

Abro minha ânfora pela última

controlar os excessos para sempre... Sei

vez.

(sempre soube), para meu pavor, que o
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DO LADO DE FORA
S.
maior encurvado sobre si mesmo, feito
Prólogo

todo de dentes, unhas e murmúrios. A

Nunca pensara que mesmo os

segunda cai no latão. Alcançá-lo agora

despojos da humanidade encontrariam,

requer

cedo ou tarde, a dura lei da escassez. A

ondulantes dos caídos. Há, talvez no

espera é tensa. Os mais novos infiltram-

último rastro da humanidade que se

se pelas frestas da multidão e alcançam

conserva no fundo dos corpos secos,

melhores posições, mergulham no latão

uma breve hesitação. Vencida, pisam e

à espera de serem os primeiros a rasgar

cobrem os que se alimentam, escorrem

as bolsas. Os mais fracos apenas

seus braços pelos latões. O último saco

orbitam o epicentro da espera, na

vem junto com um olhar mais longo. É

esperança vã de um súbito raio de

um saco magro como os corpos que se

solidariedade. Ele está numa posição

arrastam para alcançá-lo. É o saco dos

intermédia. A saúde fraqueja, mas as

velhos e mutilados e cegos e drogados.

pernas ainda funcionam bem. Ninguém

É o saco das peles e das cartilagens, dos

está em plenas condições, é sua

ossos e dos nervos. Mesmo desse, os

vantagem. O portão de ferro abre. O

mais frágeis poderão apenas sentir o

ajudante de cozinha encara por um

cheiro, ouvir o triturar dos dentes parcos

momento a concentração, a expectativa.

enquanto salivam um muco espesso e

É por breves segundos uma espécie de

olham descrentes para um céu que há

messias, um multiplicador de pães

muito parece não oferecer respostas.

prodigioso. Lança a primeira bolsa. Não

caminhar

sobre

as

costas

Pelo fluxo dos passos

chega a cair no latão. Os mais altos
capturam-na no ar. O saco cede ao

Seis meses antes, vê a primeira

turbilhão de dedos ávidos e os sussurros

máscara. Há dias a pressão dos passos

começam a ganhar força misturados ao

sobre o concreto diminui. Pernas mais

barulho

do

firmes e nucas rígidas. Os panfleteiros

chafurdar humano. As primeiras fileiras,

são mais ignorados. As pilhas de papéis

de joelhos, aglutinam-se num corpo

não diminuem. Há pressa. Não dos

único

e

aterrorizante
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atrasos, mas do pânico contido. Olhares

qualidade, equilibrar-se entre a piedade

mais retos. Distúrbios na confiança

e o medo, refinar as frases, atualizar as

pública necessária para a sobrevivência:

estratégias conforme velhos métodos

está mais difícil de se pedir esmola.

entediam os benfeitores. Seu ato é o da

A fome marca o horário. Chama

simpatia. Requer sobriedade, algo de

Carlos Alberto para que o acompanhe.

eloquência. É uma aposta alta: requer

É um quebra-tensão eficaz, sempre lhe

precisão na escolha de seu alvo, é

rende algum trocado extra. Calcula que

preciso prender a audiência, relaxar seu

se Carlos Alberto pudesse pedir esmolas

ouvinte ao ponto de pegar a carteira ou

sozinho se sairia muito melhor. Mais

abrir a bolsa no meio da rua. É preciso

que um cálculo, é uma realidade.

uma distância exata, nem muito perto

Pretinha havia sido adotada por um

como

posto de gasolina e recebia mais água e

intimidação1, nem muito longe, ao

comida que jamais Carlos Alberto seria

ponto de que seja fácil ignorá-lo. Os

capaz de arrumar carregando consigo

resultados são bons. Rende notas quase

aquele trapo humano. Aborda: “Bom

sempre: o público percebe o tempo

dia, madame. Dia bonito, né? Tudo

investido neles, se sentem constrangidos

bem? Olha só, eu sei que estou sujo e

a oferecer uma moeda, como recebem

que você não quer fazer seu passeio

os que optam pelas performances

com um velho sujo do seu lado, imagina

grupais no metrô, ou os pedidos em

eu, que tenho que aturar esse velho sujo

série nas mesas de bar ou pontos de

todo dia? Não ajuda esse senhor a

ônibus. Carlos Alberto, cada vez mais,

arranjar um almoço, não? Faz três dias

se torna fundamental no ato. Hoje em

que eu só como pão dormido e o

dia, talvez chegue a dobrar seus lucros.

estômago tá me dando bronca. Olha que

É preciso sempre mantê-lo no limiar

uma moedinha aqui é um tesouro no

entre a saúde e a miséria. Magro demais

céu!”

assusta. Saudável demais perde o jeito
Pedir

é

uma

performance

complexa. Os que caem na sarjeta não

fazem

os

que

optam

pela

choroso das abordagens, fica muito
brincalhão.

esperam que o abismo se lhes imponha
ainda requisições. Enganam-se os que
creem que recai sobre o transeunte a
sorte do porvir. É pura responsabilidade
do pedinte. Optar entre quantidade e

1

Invade-se o espaço pessoal. O pedido
é rápido, direto. Deixa-se para a linguagem
corporal o trabalho de frisar a tênue barreira
entre o roubo e o pedido. Intimidadores não dão
bons pedintes simpáticos e vice-versa.
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Vê, no entanto, a máscara, e seu

Horas mais tarde, Bruna Aguiar

ato congela. Já viu muito na vida e

Sampaio, 32 anos, publicitária, tuíta seu

nunca fui de julgar. As colegiais de

encontro comovente com o morador de

cabelos arco-íris, os barbados de coque,

rua. “Ele não sabia o que estava

os tatuados com ferros em toda a cara.

acontecendo no mundo”. Duzentos e

Mas

uma

cinquenta mil pessoas leem a frase

excentricidade. Era um sinal que vinha

enquanto defecam ou na mesa do jantar

confirmar

os

ou enquanto seguram com a outra mão

panfleteiros já começavam a sentir no

o ferro do metrô. A empresa de Bruna

volume

a

transfere o trabalho para home office na

diminuição em seu poder de compra de

manhã seguinte. Dias mais tarde, ela, a

dois cigarros para um tentava lhe

mãe e o cão partem para a casa da serra

mostrar. Madame2, roupa executiva, no

e pedem que o caseiro encha as

perímetro do tribunal, salto alto, cabelo

dispensas. Dois meses mais tarde, após

sedoso.

a

uma live com os amigos e um pouco de

determinação de sua performance. Há

vinho a mais, pensa que deveria ter

medo? Pena? Desprezo? Não pode

dado a nota de dez que tinha na carteira.

a

máscara

a

de

A

não

era

premonição

seus

que

papeis,

máscara

que

impede

encarar nos olhos, ou perderia o campo
de conforto propiciado por sua fala e
por Carlos Alberto. Recebe, por fim,

Até o último restaurante fechar

uma nota de dois reais. Ela segue o
passo.

Pela

resolve

como o medo. Não consegue chegar a

Tenta

terminar seu ato, não consegue abordar.

alcançar novamente a madame. O

Carlos Alberto começa a procurar

pulmão dá sinais de esforço excessivo.

comida por conta própria. É menos

Pessoas abrem espaço com medo de

seletivo e mais atento ao mundo a sua

serem tocadas. Toca seu ombro por fim.

volta. A multidão, como suas roupas,

O rosto sem rosto gira em sua direção,

começa a criar buracos, que vão

pupilas dilatadas pelo medo, o branco

aumentando até que se veja dissolvida

hospitalar

em indivíduos. Clima de final de

quebrar

seus

primeira

vez,

As máscaras se disseminam

procedimentos.

inflando

e

colando

nas

narinas. “Por que essa máscara?”.

domingo3 no meio de uma quarta-feira.

2

Madame, do francês antigo, ma dame,
“minha dama”, expressão paradoxalmente
utilizada apenas por aqueles que jamais poderão
chamar aquelas damas de sua.

3

Constitui-se um clima de final de
domingo: a) o silêncio reverberando pelas
avenidas largas; b) os boêmios escasseiam ao
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20

Os pedintes enfrentam a escassez de seu

crise nas ruas. Nada para catadores, para

primeiro recurso: gente4. Nos filmes, é

pedintes e mesmo os afanadores de

sempre um mendigo a levantar a placa

cordões e celulares perambulam sem

que anuncia o fim do mundo. Na vida

muito

real, são os transeuntes os arautos do

contido. Nem as vans de igreja, com

apocalipse.

suas caixas

sucesso.

Há

de

um

sopa

desespero

pagando

as

Na primeira fase, o corte dos

prestações de um céu barato, circulam

pequenos luxos5. Percebe que não dá

mais nas ruas desertas. A segunda fase

pra manter os cigarros. É preciso

não orgulha ninguém. É uma lembrança

retornar à caça às guimbas: espreitar os

dolorosa para alguns. Para os mais

fumantes nos pontos de ônibus, em que

fracos

eventualmente a condução chega antes

dificultada pela chegada dos mais aptos

do esperado e lhe brinda com um

ao mesmo nível de escassez. A fase da

Malboro quase intacto. Quando não há

sobrevivência, em que não se luta mais

sorte, a solução é o garimpo nos cantos

pelo copo de cachaça, pelo sanduíche

da calçada. Para o círculo dos drogados,

quente ou pela refeição completa do dia.

a primeira fase significa uma dura

É lutar para não terminar o dia

escolha entre o vício e a fome. Os mais

mergulhados no latão dos restaurantes,

perdidos

disputando os restos com os animais.

fazem

a

escolha

errada

é

uma

realidade

diária,

acreditando que tudo passará rápido:

Carlos Alberto mastiga um resto

ficam letárgicos, despreparados para a

de osso que conseguiu sabe-se lá onde,

segunda fase.

distraído,

enquanto

ele

armazena

Na segunda fase atinge-se um

comida há alguns dias na mochila. É

ponto crítico de sustentabilidade: há

preciso fazê-lo com total discrição. No
segundo estágio a consciência de classe

fim de uma jornada que começa na noite de
sexta; c) alguns desavisados caminham em
ritmo de apreensão, segurando as bolsas com
firmeza e evitando o contato visual; d) um
cheiro de cansaço e uma cor bege tingindo os
prédios de melancolia.
4
A teoria dos jogos se aplica
cruelmente à economia das esmolas: se dois
pedintes tentam abordar um mesmo transeunte,
a balança medo/piedade tende sempre para o
pior lado e ambos falham em sua tentativa.
Geralmente, não é um problema, uma vez que
gente é um recurso quase inesgotável nos
grandes centros urbanos.
5
É como dizem os concretistas, há luxo
no lixo, há lixo no luxo.

se fragiliza bastante. A pouca ética
conquistada vai sendo digerida pelo
estômago vazio. Dorme com um olho
aberto.

Carlos

Alberto

atento

aos

mínimos ruídos.
Vê

os

afanadores

agitados.

Caçam em bandos cada vez maiores.
Perdem a vergonha e o medo. Cercam a
vítima
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quinze. Levam tudo que é possível

“Não saiam” diz a voz eletrônica

agarrar ou arrebentar. O coitado fica

ecoando nos vidros vazios. Mesmo para

parado alguns segundos, pensando na

os do lado de fora, há um fora maior até

trabalheira para tirar os documentos

então evitado. Foram expulsos das

novos. A matilha uiva para longe,

marquises e viadutos pelos cadáveres e

disputando a dente o parco botim que

passos úmidos da morte chafurdando

durará alguns dias.

nos

pulmões

dos

mais

fracos.

Foi preciso talvez um mês até

Encontraram-se subitamente andando.

que se chegasse a um inédito terceiro

Primeiro dez ou vinte. Ele e Carlos

estágio. Não há mais jeitos para se dar.

Alberto capitaneando a marcha, olhos

Os de menos raiz e mais força migraram

fundos, passos lentos. Como uma

em busca de gente pelas estradas vazias,

enchente, os passos foram arrastando o

tentando

ser

que ainda havia de vida no centro da

absorvidos pelo povo da praia, que

cidade. Os trapos se avolumaram até

dificilmente estariam dispostos a aceitar

formar uma multidão. Nunca notou

concorrência

Outros

como havia muitos, mesmo após a

caminharam em busca da solidariedade

chegada da peste. A voz eletrônica vai

dos subúrbios e periferias, apostando

se aproximando pela avenida, crescendo

em igrejas e pequenos comerciantes

sua presença, fazendo com que a

com coração. Para os demais, foi um

multidão lentamente abra espaço. Por

lento eclipse. A cada dia um novo

um momento, Elias Gomes dos Santos,

restaurante fecha. A cada dia há um

42 anos, guarda civil, se vê submerso

saco de lixo a menos para ser revirado.

em uma massa escura que apenas o

a

sorte

no

talvez

paraíso.

em

Ao fechar do último restaurante,

observa. O carro quase para diante da

a multidão se entreolha nas sombras.

imensa onda que escorre pela avenida.

Dos restos, só o cheiro azedo persiste.

Como

Esgotado o frenesi, sobra apenas uma

encontrado

interrogação sobre o futuro. A resposta

energia, uma mulher investe contra o

é uma tosse carregada.

para-brisa do veículo. Tem um bebê em

se

houvesse,
um

resto

subitamente,
qualquer

de

um dos braços. Coloca-o na frente do
Pés descalços na avenida central

veículo, sobre o capô. Contagiados pela

Apenas ouve-se, ao longe, algum

ação,

a

massa

viscosa
um

agita,

carro do governo anunciando aos

transformando-se

fantasmas a necessidade da quarentena.

Mãos e rostos e lágrimas passam como
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um filme confuso diante dos vidros do

Tailândia6. Na ausência do homem a

agente. Os lamentos abafam mesmo a

natureza reconquista seu lugar. Talvez

potente voz eletrônica. Seu pé treme no

por isso Carlos Alberto guie a multidão.

pedal.

Um

vidro

trinca.

Acelera

Os passos tremem o chão e

sentindo a resistência de galhos finos

despertam os moribundos das ruas

diante de uma gigantesca bota estatal. A

distantes, que apenas agora percebiam o

multidão fica para trás. Mas o bebê

chamado.

Pequenos

permanece sobre o capô. Freia a cem

fortalecendo

a

metros das vozes furiosas. Mantém o

central que deságua, por fim, diante de

carro ligado. Abre a porta e pega o

um mar alto e espelhado. Carlos Alberto

bebê. Encaram-se brevemente em uma

sobe breves lances de escada até a porta

conversa muda. Deixa-o no asfalto,

de vidro. Os capazes de juntar letras

entra rápido no carro e segue.

divisam o letreiro do hotel. Vinte

afluentes

caudalosa

corrente

andares de turistas e empresários,
Breve Éden

corajosos ou presos, escondidos atrás

Já é noite. Multidão se confunde

dos reflexos da noite, começando a ligar

com o céu. O céu se confunde com o

para recepção e questionar sobre a

chão. Tenta manter o passo, mas sente o

horda que lhes estragava o sossego e a

corpo social esticando-se, prestes a

vista da cidade. Do recepcionista, ao

arrebentar. Nada os une e ainda assim

gerente, do gerente ao segurança. Agora

parecem agora compartilhar as próprias

a fina linha do vidro divide o mundo: do

fibras.

Alberto

lado de dentro, vinte e um graus, luz

demonstra energia, correndo à frente, às

ambiente, duas crianças holandesas

vezes atento a barulhos que só ele era

estão sentadas em poltronas macias

capaz de ouvir. No trajeto, do alto de

trocando pokémons e bebendo coca-

suas torres, os isolados começam a

cola. Nos alto-falantes, “Turbilhão”, de

notar

Vinícius e Toquinho. Do lado de fora,

Apenas

o

Carlos

movimento

incomum

desfazendo a calçada em cabeças e

trinta

murmúrios. Um por um, os vídeos vão

embaladas pelo ruído rouco das barrigas

aparecendo no grande salão digital.

roncando. Passa por Carlos Alberto e

Unem-se, na contração orgânica dos

encara o ato vão do segurança passando

algoritmos, aos cervos do Japão, aos
javalis da Itália, aos macacos da

e

três

graus

de

penumbra

6

Cf.
https://www.youtube.com/watch?v=78EvLw2hs
2U
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a chave pelo portal de vidro. A mão

encanto pelo espaço: 1) todos os quartos

bate no vidro. A maioria ali sempre

são exatamente iguais, inclusive os

respeitou as leis da rua. Muitos ainda

hóspedes; 2) os quartos têm, por alguma

tinham nas cicatrizes da alma e da pele

razão, fotos da rua emolduradas na

os ecos da Candelária. Mantinham a

parede; 3) por sinal, quase tudo é

harmonia entre medo e piedade. Mas há

emoldurado, até a televisão; 4) não é

muito que a piedade havia sido posta

possível abrir as janelas mais que uma

em quarentena. Nada podiam fazer

fresta; 5) não é possível olhar para uma

senão recorrer ao medo.

direção no quarto e não encontrar uma

Luiz Ferreira dos Santos, vinte e

tomada com um aparelho eletrônico

ex-militar,

salário

carregando nela; 6) há pequenos vasos

apertados demais, sabe o que ocorrerá.

com flores de plástico absolutamente

Sorri francamente para a multidão

risíveis; 7) é possível tirar água

quando a dobradiça começa a ceder. Os

fervendo das torneiras do banheiro, mas

holandeses-pais tentam atrair os filhotes

não parece haver nenhuma cafeteira que

para o elevador, mas é tarde. Rosados e

aproveite

boquiabertos, desaparecem no fluxo

cobertores tão grossos que é preciso um

frenético de liberdade que irrompe pelo

tremendo esforço elétrico para torná-los

hotel.

úteis7.

sete,

terno

e

aquele

benefício;

8)

há

Em cada quarto, as mesmas

Os que alcançam o salão de

reações. O homem de dentro, flácido em

jantar se deparam com tal abundância

seu

que

roupão,

trêmulo

no

canto

controlam

os

ímpetos

de

estendendo notas e joias. Ao entrar, o

sobrevivência e correm pelos corredores

homem de fora dá passos tímidos,

a convocar a multidão. Horas mais

capturando a novidade do ambiente. A

tarde, a invasão da polícia rompe a

harmonia das cores. A elegância dos

harmonia do jantar. Barrigas cheias

cheiros.

respondem com sorrisos que empurram

A

completamente

ordem.

Caminham
aos

para o amanhã as preocupações. Gritos

pequenas

e armas e ódio. Correm carregando pães

geladeiras – por que tão pequenas? – e

e chocolate, sabonetes e shampoos8.

desesperados.

alheios
Abrem

as

percebem que aquela gente, apesar de
tudo, não parece ter mais que pacotes de
biscoito, barras de chocolate e latas de
refrigerante. Comem sem perder o

7

É sinal de riqueza, em países
tropicais, sentir frio e poder cobrir-se com
mantas grossas ou tomar longos banhos quentes.
8
Incrivelmente, essa é uma prática
compartilhada por muitos dos frequentadores
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Alguns são capturados a fim de vingar

pudesse ver pipas voando9. Lembrava

os de dentro, que já ensaiam sua própria

sua infância. A febre impede que vá

performance de ultraje na busca do

além. Vai aumentando um pouco cada

processo perfeito contra o hotel.

dia, um grau a mais, uma hora de sono a

Escapa pela garagem ao lado de

menos. O ar entra e sai acompanhado de

Carlos Alberto. Vê, ao longe, os

um chiado agoniado de panela de

camburões dispersando, carregando os

pressão. Carlos Alberto parece gostar da

infelizes que apanharão pela saciedade

praça. Há outros como ele ali. Mais

de todos e depois serão derramados em

selvagens agora. Andam em bandos

qualquer esquina para evitar papelada

grandes e mais dia menos dia comerão o

inútil. Esbarra com Luiz Ferreira dos

que sobrar dele quando parar de se

Santos no caminho. O segurança o

mexer. Alguém lhes botará água ao

reconhece. O silêncio só é perturbado

menos. Talvez até adotem Carlos

pelo choro distante das crianças de

Alberto como adotaram Pretinha. Ele

dentro. Da tensão, desatam em riso. Não

não transmite a doença. Não transmite

há palavras possíveis entre eles. Apenas

medo.

o descompromisso diante do absurdo.

Pela noite, sua tosse reverbera na
vizinhança. As donas de casa olham

A boa risada termina sempre em
tosse

pelas persianas, assistindo o lento
afogar. As mãos se contraem em

Nunca parou de andar. Não

simpatia. As luzes acesas na noite

havia mais motivo. Talvez esperasse

velam o corpo ainda vivo. Querem

que Carlos Alberto inspirasse outra

ajudar.

multidão e que pudesse novamente cear

barreira os separa: ele jaz do lado de

nos salões utópicos da fartura, mas

fora.

Mas

Como

ninguém mais havia para o seguir, ou

uma

se

instransponível

cada

dia,

um

para o filmar ou para preparar a ceia.

pouquinho mais do mundo houvesse se

Apenas

janelas

tornado água, bebe o ar em goles

entreabertas. Migrou até uma terra de

grossos. Em dado momento, o fora lhe

casas baixas e praças na esquina, onde

inunda o peito e nada mais resta que

portas

fechadas

e

9

habitais do hotel, que mesmo com a certeza de
nunca dar um uso a tais itens, os arrebatam
como um ato de conquista, de recompensa.

Ainda que, quando uma cai, não mais
se testemunha a disparada por sua conquista. É
mais melancólica aquela queda lenta, de
tropeços no ar, pousando num teto qualquer
para ali ficar até sobrar-lhe apenas o esqueleto.
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deixar a respiração ir para o céu em
pequenas bolhas, fazer companhia ao
seu espírito cansado.
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