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quando soltaram os cachorros loucos
eu estava fazendo chá de ervas do
campo e de repente o espanto
tremendo a chaleira e bombeando
medo
larguei as ervas e danado
precipitei-me à janela de onde vi
enormes matilhas com olhos cheios
de negra espuma
a espuma invadia a rua e
abraçava postes, que caíam
cheios de óleo e náusea
engolia as pessoas que
alucinadas enchiam o ar de
berros
depois os cachorros foram embora
eu voltei ao meu chá e lá fora a
solidão e uma flor quase
despercebida
Henrique do Valle: Uma flor num buraco de calçada

PRIMEIRO FRAGMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA VOZ
O tom, o problema é o tom. A tua mão está débil. Parece que
não ousas. Espera um pouco, certa paciência. Quem sabe se eu
explicasse como me veio, ajudaria? Mas ajudaria a quem, a quê?
Não me pergunta ainda, só depois talvez quase saberei. É que o
tom, eu te falava do tom. Sei, mas lá o tom, maldição, era
exatamente esse. Mas assim... diluído? Assim contido? Espera:
havia o rio, depois o mato. Foi entre o rio e o mato que me veio.
Da casa chegavam uns acordes obsessivos de piano. E da memória,
juntos, me brotaram uns versos falando nos cães. Não éramos
doze, aquelas pessoas não me interessavam. Eu não as amaria,
elas nunca me amariam, a não ser estonteadamente, por levezas,
distrações. Eram outras. Era carnaval, pleno carnaval. Eu precisava
voltar, elas queriam nascer, eu não as conhecia. Sabia apenas que
estavam cercadas, que eram doze, que havia um rio, um mato, um
piano tocando sem parar dentro da casa branca. No início da noite,
no fim do verão.
I. RAUL

Alecrim, artemísia, absinto, boldo, manjericão, verbena,
camomila: eu estava na cozinha fazendo chá de ervas do campo
quando soltaram os cachorros loucos. Gostava de misturá-las
assim, as ervas, um pouco ao acaso, deixando a água esquentar
enquanto as macerava devagar no pote de cerâmica. Tinha
começado a anoitecer, mas ninguém lembrara ainda de acender as
luzes. Talvez porque ficasse tudo mais calmo, mais bonito, quase
perfeito: aquela meia penumbra avermelhada, o som do piano
vindo da sala, as vozes caladas, as ervas verdes sobre a madeira da
mesa. Agora, horas depois, minhas mãos continuam a guardar o
cheiro fresco do capim-cidró que Marília colheu pela manhã,

tomando cuidado para que a lâmina afiada das folhas não lhe
cortasse os dedos. Se ficar bem atento, conseguirei localizar sob as
unhas remotos vestígios do perfume da hortelã, do funcho,
misturados ao cheiro ardido da arruda no galhinho colocado atrás
da orelha para afugentar maus espíritos.
Rindo de exorcismos, galhos, pedras, velas, incensos: os maus
espíritos estão soltos, imunes aos axés, e não consigo ficar atento a
mais nada além dos passos e dos uivos dos cães rondando a casa.
A todo instante lembro de quando ainda estava tudo em aparente
paz: as ervas sobre a mesa, a chaleira de ferro no fogo, o bule
esmaltado de branco com as doze xícaras de cores diferentes
dispostas em volta. Eu acompanhava com a cabeça a música vinda
da sala, ao mesmo tempo em que esmagava as ervas para jogá-las
dentro do bule. Esperando a água chiar, determinava com cuidado,
e para sempre, a cor da xícara de cada um de nós, colocando-as
em círculo ao redor do bule.
Assim:
Escolhi a vermelha para Arthur, que dá ordens, prega pregos, corta
fios e sem parar faz coisas pela casa.
Separei a azul-celeste para Ísis, azul no tom exato de sua voz
aguda quando canta, cristal retinindo na luz. Determinei que a
verde mais clara pertenceria a Júlio, que se enreda em palavras,
movimentos, e me parece – pelo menos agora, em plena noite –
que o movimento tem exatamente essa cor, sobretudo às três
horas das tardes de sol quente. Hesitei um pouco até encontrar
minha própria cor, mas acabei escolhendo o branco, não só porque
assim me visto sempre, mas também porque é meu ofício fazer
coisas brancas, preparar os chás, assar os pães, lavar a louça. Para
Ricardo, cujos cabelos claros às vezes brilham, ouro, com uma
inspiração separei certeiro a amarela. Não tive dúvidas ao destinar

a Martha, que tira a poeira da casa e lava o chão, a xícara verdeescuro. Para Linda, por sua dança de meneios harmoniosos,
mansas curvaturas, separei a cor-derosa. Quando pensei nas
sobrancelhas cerradas de Marcelo, imediatamente tomei a cor de
vinho tinto, paixões, intensidades. Pedro, o que nos faz rir quando
não está lendo ou caminhando sozinho pelo mato com seus
Oxóssis, ficará com a laranja. Por gostar de terra, por nunca usar
cores, Marília ganhou a marrom. Restavam duas: a azul-marinho,
cor do céu noturno, seria de Virgínia, para ajudá-la a decifrar as
estrelas quando se embaçarem nas quadraturas. A roxa pertenceria
a Anaís. São dessa cor os sonhos e premonições que costuma ter,
os licores que prepara, o esmalte de suas unhas, os panos que a
cercam.
Como um pequeno zodíaco, doze xícaras em volta do bule.
Pensei em repetir palavras mágicas para concentrar energia em
cada uma delas, mas nenhuma me ocorreu. Abracadabras,
shazams. Talvez não fossem necessárias, porque eu estava
carregado de amor por nós todos.
Falo banalidades, sei, mas amor é magia, condão, pedra de
toque – embora o pressentimento da teia escura se armando sobre
nossas cabeças. Seria quem sabe o vermelho vivo do poente, tudo
parado, nenhum vento na copa das árvores, a noite chegando do
outro lado do mundo, o verão no fim. Sem que eu quisesse, meu
pensamento voltava-se insistente para a xícara cor de vinho tinto.
As notas do piano enleavam meu corpo em fios sonolentos. Eu
deveria rir ou bocejar, suspenso à beira do sono, quando Ísis gritou
ao longe, a chaleira ferveu e Marcelo entrou. Ele colocou a mão no
meu ombro, apertou forte e disse que tinham soltado os cachorros
loucos.

SEGUNDO FRAGMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA VOZ
Talvez não consiga. Ela acaba de chamar outra vez, pedindo que
eu vá. Ela ainda não aprendeu a ser sozinha uma pessoa. Estou
esperando por ele, eu disse. Eu não o conheço. Estou contando a
história deles, como te disse naquela tarde, quando me convidaste
para ir ao cinema. Preciso ter cuidado com seu nascimento,
expliquei. Como uma pequena cadela prenhe, são fetos delicados
estes. Mas só sabias dançar, pouco entendes dessas histórias
inventadas. Requintadas, talvez banais. Espera, está ficando ainda
mais obscuro. Tenta de outro jeito. Cronológico, quem sabe? Pode
ser, pode ser. Tento: a casa, o rio, o piano, está bem assim?
Porque eles queriam nascer, eu voltei na manhã seguinte para a
Grande Cidade Vazia. O cimento das avenidas da Grande Cidade
Vazia cheio somente de serpentinas, restos de confete,
preservativos esporrados, trapos de cetim, flores de plástico,
garrafas quebradas, máscaras partidas, pontas de cigarro, latas de
cerveja. Fomos avançando pelo meio do lixo da alegria. Era de
manhã. Ele me deixou na porta. Então comecei.
II. MARCELO

Acabei de me masturbar. Não lavo as mãos para começar a
escrever. O esperma vai manchando a folha, misturado às gotas de
suor que escorrem dos pelos de meu peito. Queria saber ficar
tranquilo como Linda, que se limitou a sorrir dos cães, aumentando
o volume do som para erguer uma das pernas no ar, lentamente,
trazendo o braço direito estendido até a frente do tronco. Queria
poder espatifar copos no chão da cozinha, feito Arthur. Quem sabe
apenas levantar uma das sobrancelhas, feito Martha, pedindo
irônica a ele que pelo menos evite quebrar também portas e

janelas, para que os cães não entrem na casa. Nada me vem pela
harmonia, pela violência ou pela razão. Com o sexo é que sinto.
Decidi que me masturbaria no momento em que Júlio entrou
correndo para avisar que alguém havia soltado os cães. Poderia ter
procurado Anaís, que sempre deixa de lado suas cartas, seus
búzios, pedras e dragões para me abrir as pernas. Um pouco
distraída, às vezes meio bêbada, como se não fosse eu, como se
pouco importasse, tira sem pressa minha roupa, passa as mãos nas
minhas costas, fecha os olhos, às vezes lambe meu pau, escancara
as coxas para que eu a penetre com vontade cada vez maior de
machucá-la, de fazê-la torcer-se e gritar de dor no meio do prazer.
Nunca grita. Apenas suspira, não sei se gozo ou desgosto, quando
ejaculo e volta a fumar, a beber, a preparar feitiços, a cantar
canções vadias. Talvez por tudo isso, também porque sabia de
Anaís atrás de mim, tenha corrido à cozinha para contar a Raul.
Sentado num banco, quase no escuro, ele estava debruçado
sobre a mesa como se escolhesse feijões. Parecia rezar, a mão
direita pousada sobre uma dessas esquisitas xícaras coloridas que
Martha comprou na cidade. Antes de acender a luz, por cima de
seu ombro, por baixo da camisa desabotoada, eu podia ver um
pedaço da carne tão branca que quase brilhava na penumbra. Quis
então encostar nele, para que não gritasse, para que sentisse como
uma proteção o calor do meu corpo colado às suas costas. Depois,
enquanto deixasse a cabeça tombar para trás, apoiando-se contra
minha barriga, eu faria com que minha mão invadisse o pano fino
para beliscar-lhe o mamilo até que gemesse baixinho, repetindo
meu nome. E só mais tarde, talvez, contaria dos cães, quando já
estivéssemos inteiramente nus, enrolados um no outro sobre os
ladrilhos frios. Tudo estava preparado. O que aconteceria já estava
desenhado no ar da cozinha, bastava que eu fizesse o primeiro
gesto, acompanhando o esboço de um desenho pronto. Foi quando

uma voz que me pareceu a de Ísis gritou ao longe e, sem planejar,
meu dedo apertou o botão da luz. Coloquei a mão no ombro dele.
Apertei forte. E repeti exatamente o que Júlio me dissera há pouco:
soltaram os cachorros loucos.
Não queria assustá-lo. Mas Raul ergueu-se brusco, derrubando o
banco, olhando para mim como se não acreditasse. Com aquela
luz dura derramada sobre a cara dele, eu via suas pupilas
crescendo para invadir o azul desbotado da íris. Talvez porque
meus olhos estivessem acostumados à sombra, como num desses
truques de parque de diversões onde mulheres se transformam
pouco a pouco em feras, de repente vi nossos doze rostos, um a
um, sobrepondo-se ao rosto dele, inclusive o meu. Quando seus
ossos um tanto arredondados ganharam os contornos vagos do
rosto de Anaís, estendi a mão e puxei-o para mim. Tinha cheiro de
ervas verdes. O cheiro de ervas verdes do corpo de Raul misturouse ao cheiro de suor do meu próprio corpo. Eu tinha estado o dia
inteiro na horta, sem camisa, embaixo do sol. Eu trazia no bolso o
primeiro tomate maduro. Com uma das mãos, forcei meu amigo a
ficar de frente para mim, muito próximo. Com a outra, tirei do
bolso o tomate maduro. Ele me olhava sem compreender. Ouvi
um dos cães uivando, perto do poço, pensei, e antes que o uivo
terminasse e outro cão começasse então a uivar, entre talvez o
primeiro e o segundo uivos mordi muitas vezes a boca dele,
interrompendo-me apenas para repetir que estávamos perdidos.
Então senti uma presença macia às nossas costas. Me voltei
rápido, ainda a tempo de perceber as fitas das sandálias de Anaís
afastando-se leves para não serem vistas. Empurrei Raul contra a
mesa. Corri para o quarto. Foi tudo sôfrego, urgente. Tentei me
concentrar somente em um corpo, um rosto, um sexo, mas os doze
sobrepunham-se, inclusive o meu, sem ordem, no ritmo do gesto
sem controle. Agora sinto os pelos melados entre as coxas, na

barriga, o leite branco no umbigo. Provo esse meu gosto espesso,
adocicado. Depois o misturo – com nojo, com alegria, com fome
também – aos grãos maduros do tomate que acabo de morder.
TERCEIRO FRAGMENTO
Naquele tempo a escada ainda não era amarela. Ela me ajudava.
Quando as contrações se tornavam insuportáveis, eu descia pela
escada que ainda não era amarela para repetir o disco. Isso me
acalmava, molhar plantas, abrir livros ao acaso. Foi numa dessas
vezes que encontrei os versos falando da maldição. Só então
entendi que aquele era o momento exato do abandono dos Deuses.
Quando Medeia perde os poderes por amor a Jasão, Exu se
ausenta. Mas tudo isso é necessário? Tudo isso o quê? As
explicações, as memórias, os mitos. Não sei, não sei, não consigo
de outro jeito. Continuo esperando certa nitidez vinda de fora. Por
enquanto, nesta outra cidade, ouço e vejo apenas o vento
misturando terras, pólens, papéis, sementes, miasmas, folhas e
histórias. Sopra mais forte na minha esquina sobre o abismo. Curva
das Tormentas, eu a chamei. A enfermeira disse que por isso estão
todos hoje mais agitados. Recuso a injeção para esquecer. Quero
voar com o vento para o centro da Curva das Tormentas. Me ajuda,
pai, meu pai – meu pai Ogum, senhor das estradas.
III. MARÍLIA

Eu a vi atravessar rápido o corredor. Parecia chorar. Nunca
sabemos ao certo quando Anaís chora realmente ou se está apenas
um pouco embriagada por seus licores açucarados, pelas drogas
que costuma comprar nos dias em que vai à cidade, quase sempre
às sextas. Logo depois ouvi os passos pesados de Marcelo saindo
da cozinha para bater com força a porta do quarto. Não tive tempo

de compreender. De repente havia um excesso de ruídos no ar,
aquele disco de piano de que Linda tanto gosta, muito alto, um
grito estridente de Ísis, os uivos dos cães, Ricardo parado no meio
da sala dizendo que precisávamos fazer alguma coisa, Arthur
trancando todas as portas enquanto Júlio caminhava de um lado
para outro, fumando sem parar. Na mesa, Pedro, Virgínia, Martha e
eu. Martha parecia concentrada fazendo contas na calculadora,
anotando números no pequeno bloco, detendo-se às vezes para
levantar os óculos redondos que frequentemente escorregam por
seu nariz comprido. Virgínia terminava um mapa, traçando riscos
retos, azuis ou vermelhos, com quadrados ou triângulos, entre os
planetas. Pedro lia. Espiei por cima de seu ombro no momento em
que sublinhava uns versos assim: Aí, da terra trevosa e do Tártaro
nevoento e do mar infecundo e do céu constelado, de todos, estão
contíguos às fontes e confins, torturantes e bolorentos, odeiam-nos
os deuses.[1] Eu olhava minhas unhas sujas de terra, sem conseguir
estender as mãos para apanhar aquele bordado com ramos de trigo
nos quatro cantos, que prometi a Raul terminar hoje.
Estendia as mãos mas, antes de apanhar o pano, via a terra das
unhas, então lembrava de Raul, da promessa feita. Acho que de
repente fiquei espantada por estar exatamente aqui, entre todas
essas pessoas, e devo ter me perguntado vagamente por que tudo
em minha vida teria me conduzido para este momento, esta mesa,
esses cães uivando lá fora. Não estava preocupada. Tudo que
precisávamos era economizar o que restava de comida, cigarros,
papel, todas essas coisas. Mas Ísis, comendo bombons sem parar
enquanto Júlio fumava e Martha escrevia, parecia não compreender
que ignorávamos até quando os cães permaneceriam soltos. Da
sensação de estranheza e também de irritação que me veio de
todos eles, emergiu lenta a figura de Raul. Sabia que preparava o
chá das ervas que eu colhera pela manhã, quando Marcelo foi até a

cozinha contar a ele. Mas agora, depois de todos os ruídos
silenciados, somente o som do piano vibrando no ar, entrecortado
pelos uivos dos cães, era como se não nos importássemos com ele.
Vou ver Raul, eu disse, e me afastei da mesa com o bordado
inacabado nas mãos. No corredor ouvi gemidos vindos do quarto de
Anaís, e qualquer coisa como um resfolegar de bicho no quarto de
Marcelo. Mas não sabia se não seriam talvez os uivos dos cães, os
acordes do piano ou os passos de Júlio.
Raul estava deitado no chão da cozinha. Ele sempre me lembrava
um lago. Quieto feito um lago, o branco da roupa destacado contra
os ladrilhos escuros. Olhava para o teto, como se não houvesse
teto. Apontou o bule branco com as doze xícaras coloridas em
volta, pedindo que não deixasse ninguém quebrá-las. Todos correm
perigo, disse. Para tranquilizá-lo, sentei a seu lado. Tremíamos.
Pensei em colocar a cabeça dele no meu colo, tomar suas mãos,
cantar, fazer carinhos. Mas só consegui ficar muito próxima. De
alguma forma, eu queria dizer que tudo aquilo importava pouco. Se
soubéssemos controlar a nós mesmos, ao nosso terror, e poupar o
gasto exagerado de tudo que tínhamos armazenado, nada
aconteceria. Amanhã, depois, dentro de uma semana, um mês, os
cães morreriam e poderíamos novamente abrir a casa, sair para o
sol. Lera um dia em algum lugar que a raiva corrói aos poucos o
cérebro deles. Não resistem muito. Queria dizer a Raul que
pensasse no tempo que fatalmente passaria, como sempre passa.
O que hoje é drama, sempre, amanhã estará quieto na memória.
A casa, ele disse, a casa. Em seguida: o que vai ser de nós? Está
tudo bem, tentei dizer, tudo bem. Mas com um martelo na mão
Arthur segurou meu braço, forçando-me a levantar. Com tanta
violência que o pano bordado caiu sobre o rosto de Raul.

QUARTO FRAGMENTO
Me perdoa, não sei se conseguirei. Disse a ela, é necessário o
escuro porque dele brota a luz. Como uma larva no interior
visguento da crisálida, sem supor que a borboleta será seu próximo
momento. Tão bíblico, ai, tão edificante. Toma cuidado, senão
daqui a pouco escreverás que viste uma pombinha branca cruzando
mansamente os céus, talvez uses até o plural (não te atreverias a
dizer “firmamento”, não?), e era sexta-feira, dirias, dia de Oxalá.
Foi exatamente o que vi, mas esquece. Tudo isso é um engano.
Tenho vontade de trazê-la para cá, para cima do morro em Santa
Teresa. Ela não suportaria, não suporta estar desperta e ter
emoções. O ar é muito puro lá, chega a doer nos pulmões, eu disse
quando ele espatifou as doze xícaras. Nenhum de nós poderia
voltar atrás. Nem avançar ou parar de contar. Eu era o décimo
terceiro. E estava mudo. Tudo isso começou faz tanto tempo.
Obliquidade, transparências. Reflexos sinuosos, ninguém
compreenderia. Não estás sofrendo. Estás ausente da dor, tudo é
branco. A escolha foi tua. Tem um preço: este.
IV. ARTHUR

Gosto do cheiro do corpo dela. Ao entardecer, quando se banha,
deixando a pele libertar aquele perfume como o da terra molhada
após as primeiras gotas de chuva. Gosto de seu rosto sem pintura
alguma, do ar severo, das marcas sob os olhos, os cabelos escuros,
partidos ao meio em bandós, presos na nuca por uma fita áspera,
juta, sarja. Se mais tarde alguém me perguntasse por que, só
poderia responder que quero Marília – soube disso pela primeira
vez no momento exato em que a vi levantar-se da mesa com o
bordado nas mãos. Como se a pata de um desses cães que andam
lá fora se abatesse sobre a minha cabeça e entre a dor, a tontura e

quem sabe também algum medo, localizasse um fogo me
incendiando por dentro. Sem soltar as tábuas, o martelo e os
pregos, segui atrás dela pelo corredor, desviando-me do
movimento que Linda fez com os braços para tentar me impedir.
Não, ninguém perguntaria nada. Batem-se todos pela casa fechada,
mais loucos que os cães lá fora. Sei ainda que somente eu –
cabeça, princípio – mantenho qualquer coisa como uma lucidez,
poderosa o suficiente para que nenhum deles se atreva a cobrar o
que fiz.
Uma bofetada em pleno rosto vê-la ali sentada, à beira daquela
ridícula Pietá, a cabeça de Raul prestes a desabar em seu colo. Não
decidi nada. Como se não fosse eu, ouvi o ruído das tábuas caindo
nos ladrilhos, um momento depois de já ter feito o gesto. Sem
largar o martelo, torci o braço de Marília até erguê-la do chão. O
pano bordado escorregou sobre o rosto de Raul, como um desses
lenços que cobrem a face dos cadáveres. Quase morto assim, face
encoberta: matá-lo seria apenas consumar o que já estava feito.
Com o braço livre, Marília interrompeu meu impulso no instante de
baixar o martelo com força sobre os ossos dele. As unhas curtas,
cheias de terra, cravadas no meu braço, um pedido nos olhos
escuros. Eu disse que sim, que o pouparia se ela fugisse comigo.
Pela claraboia no teto do banheiro, se empilharmos alguns móveis
poderemos abri-la para alcançar o telhado, de lá saltar para um dos
galhos da figueira ao lado da casa e então, como macacos, através
das árvores, chegar até o rio, passando para o outro lado. Os cães
hidrófobos não se atreverão a cruzar aquela água.
Pedi todas essas coisas, cercando-a em volta da mesa. Percebi
que tentava proteger alguma coisa com o corpo. Agora consigo dar
certa ordem a tudo que ia acontecendo. Lembro da grande mesa
de madeira e do vestido preto de Marília encobrindo algo sobre a
mesa. Não quero fugir, ela disse. Não daqui, não com você. Foi

quando tentou alcançar a porta que liga a cozinha ao corredor e o
corredor à sala que vi o bule branco cercado por doze xícaras
coloridas. De repente soube que o martelo permanecera entre
meus dedos exatamente para esse próximo gesto. Muito tempo
antes, ele já estava pronto. Creio que foi nesse momento que
Marília fugiu.
Os cães uivavam, cada vez mais próximos. Espatifei primeiro o
bule, depois, uma a uma as xícaras coloridas. Lembro dos cacos
roxos de uma delas e de como, por alguma razão obscura, absurda,
tentei proteger de meus próprios golpes a xícara vermelha. Mas
meu gesto não respondia à minha vontade. Guardei apenas um dos
cacos, que trouxe comigo para o banheiro.
Os outros começaram a correr para a cozinha. Ao passar,
esbarrei no corpo redondo de Ísis. Martha falou alguma coisa que
não entendi. Acho que escutei Raul repetir chorando que agora
nada mais podia ser feito, que estávamos perdidos. Talvez estejam,
eles. Não eu. Quando meu coração parar de bater tão forte,
colocarei a cadeira sobre a privada, forçarei a claraboia com o
martelo para alcançar o telhado, a figueira, o rio, o outro lado.
Talvez tenha o cuidado maligno de abrir por dentro a porta do
banheiro, antes de fugir. Não seria impossível, nem muito difícil,
que um dos cães alcançasse o telhado. Ele gostaria de atravessar o
corredor rangendo os dentes, a espuma negra na boca, para
encontrá-los como se nada tivesse acontecido, reunidos feito um
patético simulacro de família na sala de jantar.
QUINTO FRAGMENTO
Tanto sangue dentro do meu derramado coração, era assim?
Talvez fosse, mas não se trata disso. Lamúria insuportável, o corpo,
esse que se arrasta com suas carências. Não precisa pressa, calma

lá. A porteira está fechada para quem quiser passar, era isso? Já te
disse que não responderei. Quero saber, e depois? Passaramse
meses, ele voltou. Foi longo. Doía. Continua doendo. Ainda não
acabou. Passa, passará. Às vezes ficávamos deitados na minha
cama enquanto eu tentava decifrar o seu destino. Marte, Ossanha
gostava das folhas, das pedras. De peixes também. Ele me ensinou
que as pedras eram vivas. Desde então eu as mantenho imersas
em copos cheios d’água, para que cresçam. São muitas. Agora
espero outro. Que como ele, não será mais do que Uma Nova
Metáfora do Encontro. Por enquanto espio as pombas nas
cumeeiras. Quando não há música, canto. Quando paro de cantar,
como maçãs. Os talos estão jogados pelo quarto, entre os lençóis.
Apodrecem como meus sentimentos, jogados na Via Láctea.
Esfrego a lâmpada, mas o gênio se foi. Talvez me bata outra vez
contra as grades da janela até me levarem para a mesa de
choques.
V. ÍSIS

Fiquei olhando os bombons caídos no chão, misturados aos cacos
coloridos. Martha e Marília repetiam tanto que precisávamos
economizar que me curvei para apanhá-los. Júlio esbarrou em mim,
cravei um dos cacos na palma da mão esquerda. Quando consegui
arrancá-lo percebi que era de um azul muito claro, cor do céu nas
tardes de verão. Lambi o sangue que não estancava, manchando
os bombons, os outros cacos. Ia enxugar o sangue na barra da saia
quando vi o pano branco no chão, mas só depois de tê-lo enrolado
nos dedos é que Marília gritou e percebi que era o seu bordado.
Aquele inacabado, dos ramos de trigo, dos quatro cantos. Tarde
demais, pensei. E sem querer pensei junto que, com as manchas
de sangue, o trigo pareceria ter brotado num campo de papoulas.

Lembrei em seguida das papoulas que Linda e eu costumávamos
comprar no final da primavera. Desejei que hoje fosse outra vez
como uma manhã de novembro, verão novo no ar, para que
pudéssemos colocá-las, sobretudo as vermelhas, as papoulas por
todos os cantos da casa, em vasos brancos.
Tive vontade de chorar quando pensei que o verão estava quase
no fim, tive pena de mim mesma assim gorda, inícios de março, os
cachorros loucos em volta da casa, jogada ali no chão da cozinha
entre bombons esmagados, tábuas, pregos, cacos coloridos, sangue,
Marcelo e Anaís trancados nos quartos. Arthur no banheiro, Marília
muito pálida à minha frente, braços cruzados sobre o peito, olhos
fixos no pano que o sangue de minha mão encharcava cada vez mais.
Ai o trigo, as papoulas, o bordado.
Para não chorar, por ter pensado na noite de março descendo
clara sobre os telhados, pelos bombons esmagados, principalmente
por meu medo, acho, para calar a fome de açúcar no fundo da
garganta, foi que comecei a cantar. Devia estar patética e porca e
triste jogada no chão, mas como se aprovasse o que eu ainda não
começara a fazer, Linda sorriu quando abri a boca. Sem que eu
escolhesse, a canção foi nascendo summertime[2] sim eu repeti
summertime and the living is easy. A voz a princípio fraca,
desafinada, perseguindo uma melodia que escorregava entre os
acordes repetidos do piano vindos da sala, mas aos poucos mais
forte, nítida, para meu próprio espanto fish are jumping and the
cotton is high sufocando todos os outros sons. Pouco a pouco
Marília, Raul, Júlio, Linda, Ricardo, Pedro, Martha, Virgínia
sentaram-se à minha volta enquanto a noite descia, e quem sabe
para tranquilizá-los eu repetia e repetia one of these mornings e
Marília fechou os olhos I will gonna rise up singing e Raul sorriu
you’re gonna spread e Júlio apagou o cigarro your wings e Ricardo
distendeu os músculos do rosto and you’ll take to the sky e Pedro

fechou o livro but till that morning e Martha tirou os óculos there’s
nothing can harm you e Virgínia olhou para cima como se visse o
céu with your mammy and daddy standing by e Linda então abriu
devagarinho os braços começando a dançar enquanto todos batiam
palmas ritmadamente e eu retomava a primeira parte da letra e
todos cantávamos juntos tão alto e claro summertime summertime
summertime tão completamente confiantes na manhã de sol
próxima que não havia mais cães soltos nem xícaras quebradas ou
bombons esmagados pelo chão.
Minha voz era maior que eu e mais forte que todos os demônios
soltos pela casa. Para manter eterno o verão atrás da janela, eu
cantaria até o amanhecer, cantaria cada vez mais alto até que
Marcelo, Anaís e Arthur viessem se reunir a nós como antigamente,
e como antigamente Linda me abraçaria entrelaçando papoulas
douradas nos meus cabelos, pedindo que cantasse mais. Como se
estivesse grávida de um tempo novo, eu cantava. Mas tudo mudou.
Linda começou a girar cada vez mais depressa. O que costumava
ser doce em sua dança foi-se transformando numa espécie de fúria
que fazia os outros baterem palmas cada vez mais rapidamente até
que, dissociados, havia quatro planos, distintos, sonoros, dentro da
cozinha. Os uivos dos cães, o piano na sala, os movimentos de
Linda e minha canção cada vez mais esfarrapada. Comecei a cantar
mais baixo. Até calar. E voltou a fome de açúcar. O sangue escorria
da palma da mão. Levantei com dificuldade para procurar nos
armários fechados outra caixa de bombons.
SEXTO FRAGMENTO
Ele sabia dançar. Era bonito dançando. Mandavam sempre que
repetíssemos, talvez para que os outros aprendessem a beleza. Ou
mais cruéis: para que ele mesmo percebesse como eu já não

conseguia dissimular o desejo de tocá-lo. Um dia, toquei. Mas sem
cuidado. Como numa pirueta errada. Sem sentir, você calcula mal
alguma coisa no passo e, em vez do voo, vem a queda. O ridículo é
que só no chão você percebe que caiu. Então é tarde demais. Mas
havia um esboço de prazer quando nos tocávamos, na dança. E o
próprio prazer, aquela noite. Gritos de gozo, mordidas, pelos
melados da porra do outro. Disse a ele que conhecia o gosto.
Quando me permitem descer a colina, as pessoas olham com
suspeita minha cabeça raspada: as cicatrizes expostas denunciam
que estive lá. Não há como escondê-las, as marcas de Obaluaê. Por
ter estado lá, quem sabe, um Quase Encontro merece punição? Me
explica, que às vezes tenho medo. Deixo de ter, como agora,
quando o vento cessa e o sol volta a bater nos verdes. Mesmo sem
compreender, quero continuar aqui onde está constantemente
amanhecendo.
VI. LINDA

Como um gatinho estendido ao sol, as pernas cruzadas, curvei
para dentro os ombros, abrindo lentamente os braços. O
movimento brotava das omoplatas para descer pelos ombros,
atingindo primeiro os antebraços, depois os cotovelos, até chegar
aos pulsos, e então escorregar pelas mãos, avançar sobre um por
um dos dez dedos, saindo pelas pontas, jatos de luz. Das minhas
unhas jorravam raios iluminados pelas paredes da cozinha,
orientados pela canção de Ísis. Refletidos nas paredes, voltavam a
iluminar o rosto dos outros, fachos de luz que eu conduzia para
destacar as pálpebras fechadas de Marília, os cabelos de Ricardo,
os olhos de Virgínia, azul, dourado. Junto com meus movimentos, a
voz de Ísis silenciava os cães e o terror solto em volta da casa, à
procura de qualquer coisa como uma gota de sol caída no centro da

cozinha suja. Meus movimentos e a voz dela limpavam o lixo da
cozinha. E eu os queria assim, todos concentrados unicamente em
arrancar beleza do espinho cravado naquele momento escuro que
começara a se instalar dentro da casa.
Como bailarina de circo, uma das pernas equilibrada no fio do
arame, a outra alongada no ar, as mãos inesperadamente donas do
poder de iluminar as coisas, as pessoas. Não sei precisar o
momento em que o fio tremeu, abalando meu corpo inteiro, e o
poder fugiu. De repente precisei me movimentar mais rápido, para
não cair no espaço vazio sem rede, me arrebentando sobre os
cacos coloridos espalhados no chão. Os gestos brotavam agora de
todos os membros, já não era um gatinho novo ao sol da manhã,
mas um animal ferido contraindo-se entre a dor das feridas e a
tentativa de manter um equilíbrio qualquer ou captar um sopro
capaz de evitar o desabamento da morte, da loucura e do ódio
sobre cada uma das nossas cabeças. Ísis parou de cantar, imune a
meu poder que retornava, embora eu já não soubesse se com ele
mobilizava luz ou treva. Mas dominava ainda outros, que
acompanhavam minha fúria batendo palmas violentamente. Suada,
contorcida, eu não consegui parar. Enquanto Ísis procurava alguma
coisa pelos armários, um a um eles levantaram-se para dançar
comigo.
Júlio apagou a luz. No escuro, não nos importávamos de pisar
nos cacos, procurando pelo espaço os membros suados dos outros.
Uma língua molhada, quem sabe a de Martha, entrou pela minha
boca, ao mesmo tempo em que eu sentia os pelos molhados de um
peito de homem, talvez o de Pedro, colado às minhas costas. Eram
da bacia que os movimentos surgiam, subindo pelo ventre,
eriçando os bicos de meus peitos para alcançar o pescoço que eu
jogava para trás, afastando da testa os cabelos suados. Preciso de
um peso de homem sobre meu corpo, preciso de um membro duro

de homem para umedecer em minhas entranhas esse vazio áspero
que me faz sempre dançar e dançar, como possuída por alguma
força estranha que reage sem cessar à imobilidade da morte. E no
entanto, toda a ferocidade que eu provocava sem querer
continuava sendo beleza e equilíbrio, porque talvez nada mais nos
restasse naquela casa cercada por cachorros loucos senão amar
uns aos outros. Mesmo como animais. Da selvageria, então, em vez
da doçura, arrancaríamos nossa gota dourada de sol. Deitada na
mesa, coxas escancaradas, puxei Pedro sobre mim.
Como uma balança desequilibrada que pende de repente para
um dos lados, Ricardo acendeu a luz. Vi primeiro Ísis, os enormes
seios nus derramados sobre uma caixa vazia de bombons, a mão
estendida para mim. O coração de Pedro batia forte contra o meu.
Voltei a ouvir os sons do piano no disco que eu colocara na sala e
não sei por que, olhando o chão repleto de cacos de louça
coloridos, pedaços sujos de chocolate, gotas de sangue, peças
suadas de roupa, percebi que a noite tinha descido completamente.
Um cão uivou longe. Entre os bicos dos meus seios e os pelos do
peito de Pedro, uni cuidadosamente as pontas dos dez dedos, uma
das mãos contra a outra. Como se circundasse uma delicada esfera
de cristal. Como se procurasse, de alguma forma intensa e inútil,
recuperar certa espécie de equilíbrio ou beleza para sempre
perdidos.
SÉTIMO FRAGMENTO
A pedra morna de sol sob as minhas costas. Os garis limpam os
restos da feira. Encosto a cabeça no tronco da árvore. Fecho os
olhos, ofuscado pelo excesso de luz. Difícil conciliar a manhã de
fora com a treva de dentro. Respirar é uma oração que nada pede,
Obá humilde. Continua, já ultrapassaste o meio, não tens mais o

que temer. Repara, agora é como o centro escuro da noite. O
próximo movimento só pode ser em direção à luz. Ele brilhava, ele
era claro, ele era frito de sol. Todos queriam não estar ali. Não se
deve, não se pode querer estar em outro lugar além do que se
está. Eles desejam coisas que não existem. Eles não conhecem a
paixão, nem tu. A tudo isso eu chamo tontura, não prazer. Evita a
vertigem. Resseca, desbasta, o limite é a nudez do osso.
Além dele, se avançares, há somente poeira. Mas cuidado, exigemse os dentes fortes que Nanã perdeu. Descobre, desvenda. Há
sempre mais por trás. Que não te baste nunca uma aparência do
real. Como te atreves a supor que carregas O Facho de Luz? Sei bem
quanto brilha, mas te digo que serias incapaz de vencer as Iansãs do
vento.
VII. RICARDO

Não sei se tive medo – dos cães, da noite, dos corpos – ou se
apenas queria que me vissem. De alguma forma, pensava confuso
que jogando luz sobre a cozinha outra vez nos olharíamos nos
olhos. Parecia importante saber se a mão no meu cabelo pertencia
a Pedro ou a Virgínia, se a boca contra a minha era de Júlio ou
Martha e assim, pensei, também os outros. Para que
soubéssemos, acho, da exata medida e intenção de cada toque
em cada membro, foi que acendi a luz. Como um filme que de
repente para, todos me olharam imobilizados no que faziam. Eu
era o centro móvel do que começaria a acontecer no próximo
momento. Marília olhou como se procurasse censura nos meus
olhos. Mas eu queria festa, não dor. Caminhei para o armário,
apanhei três garrafas de vinho tinto, coloquei-as sobre a mesa.
Pedro abriu-as, enquanto Martha dispunha os cálices. O disco
parou. Em silêncio, eu à cabeceira da mesa, brindamos a qualquer
coisa que ainda não viera. À nossa sobrevivência, quem sabe.

Mas embora o vinho, a festa tinha acabado. E não nos
olhávamos nos olhos, apesar da luz. Os cães já não uivavam. Não
havia mais a dança de Linda nem a canção de Ísis. O silêncio
tornou-se tão denso que cada movimento precisava ser feito
devagar, como se o ar pesasse à nossa volta, dificultando os
gestos. Quis pensar então na minha vida antiga, mesmo uma nem
muito remota, que fosse pelo menos até pouco antes do pôr do sol
quando, ao voltar para casa, do caminho cercado de hibiscos que
liga o portão de entrada à varanda, enxerguei Virgínia ajustando a
luneta para observar Vênus. Não consegui lembrar mais nada. Eu
não tinha passado. Acho que pensei que não tivesse talvez também
futuro. Como no centro de um palco, na cabeceira da mesa, a luz
batendo direto no meu rosto, o braço esquerdo caído ao longo do
corpo, o direito segurando um cálice de vinho. Alonguei lentamente
a coluna. Então olhei-os.
Éramos nove eremitas. Na cabeceira oposta da mesa, Raul
olhava como se me tivesse transferido em segredo, em silêncio, o
cetro de algum poder que eu sequer adivinhava o valor. Eu
preparei o chá, ele disse, você preparou o vinho: um outro e novo
movimento se inicia agora. Desejei que alguém colocasse outro
disco na sala, que os cães recomeçassem a uivar, que caísse de
repente uma dessas tempestades violentas de verão. Nada
acontecia. A tática solenidade disposta entre nós começou a pesar
tanto que, como um professor ou um psicanalista, tive o impulso de
olhar o relógio para dizer qualquer coisa como bem, por hoje é só.
Eu não conseguia dizer nada. Desviei meus olhos dos de Raul para
fixá-los num quadro pouco acima da cabeça dele: a Santa Ceia
desbotada de onde Tiago Menor parecia olhar direto nos meus
olhos. Outra vez me voltou à memória o caminho de hibiscos. Tirei
do bolso o quadrado de papel vegetal. Ergui-o como uma hóstia, as

duas mãos unidas, até que a luz batesse justamente sobre ele.
Através do papel, os grãos miúdos brilhavam feito pequenos sóis.
Uma corrente de energia percorreu os outros. Júlio apressou-se a
trazer o espelho. Pedro tirou da cintura o punhal marroquino.
Marília acendeu a vela. Depositei na mesa o copo de vinho. Com a
mão direita, abri devagar o papel sobre a palma da mão esquerda.
Antes que alguém pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, soprei
fortemente o pó. Flutuou por instantes no ar, depois espalhou-se
sobre os móveis, pelos cantos, pelas quinas. Dissipar a névoa, sim,
talvez fosse esse o meu sentido. Mas se era realmente assim, não
compreendia por que, como a noite então, uma grande tristeza,
neblina, começou a descer sobre mim. Eu não tinha passado algum
antes do caminho de hibiscos, os cães recomeçaram a uivar, eu só
queria iluminá-los, a cozinha estava muito suja, não havia futuro.
Minha vida me doía fundo sangrada sem saída. Tudo que eu
precisava era o sol quente da manhã seguinte que não viria,
aquecendo minha cabeça confusa. Cobri o rosto com as mãos e
comecei a chorar.
OITAVO FRAGMENTO
Sempre virá. A solidão não existe. Nem o amor. Nem o nojo.
Odeio quando te enganas assim, girando entre as panelas. A vida é
agora, aprende. Ainda outra vez tocarão teus seios, lamberão teus
pelos, provarão teus gostos. E outra mais, outra vez ainda. Até
esqueceres faces, nomes, cheiros. Serão tantos. O pó se acumula
todos os dias sobre as emoções. São inúteis os panos, vassouras,
espanadores. Tenho medo de continuar. E não suportaria parar,
ondas de Iemanjá. Vês como evito pedir ajuda? Vieram da noite,
eram muitos, assim compreendes? Talvez mais que doze, muito
mais, incontáveis todos esses doze, já faz tempo. Às vezes sonho

com eles. Com todos. Com quem nem conheço. Por um momento,
cede. Não sejas assim implacável, incorruptível. Não paires,
esquece as asas. Fecha os olhos. Chafurda, chapinha. Afunda o
rosto, solta a língua. Lambe os orifícios. Deixa a baba escorrer.
Geme, cadela no cio. Como um macaco, acaricia teus próprios
colhões. Estende tua pata peluda para o Outro, delicadamente.
Cata os piolhos do Outro. Deixa que catem os teus. Esmaga entre
os dentes, engole. Fala-me do gosto.
VIII. MARTHA
Deixei que Pedro o abraçasse. Deixei que Linda corresse até a
sala para repetir o mesmo disco. Deixei que Ísis abrisse novamente
o armário, à procura de outra caixa de bombons. Deixei que Júlio
gritasse palavrões, chutando coisas, a caminhar de um lado para
outro, como se estivesse aflito para dizer algo que não podia ser
dito. Deixo que se batam e se espalhem pela casa todos os dias,
feito porcos. Mas antes que acordem e depois que dormem, sou eu
quem dispõe outra vez os objetos em seus lugares certos. Coloco
nos cestos, nas estantes, os livros e revistas que Pedro costuma
esquecer nos cantos. Verticalmente, decepo os caules das rosas
que Linda traz do jardim, de tardezinha troco a água dos vasos
para que durem mais. Com a flanela elimino a poeira da luneta de
Virgínia, para que não se embacem os astros, os destinos. Nunca
agradecem. E nada espero. Pouco me importavam os cães lá fora,
pouco me importavam o terror e a loucura soltos. Não seriam eles a
impor a desordem dentro desta casa que também é minha.
Soube que não enlouqueceria quando comecei a varrer os cacos
de louça espalhados pelo chão. Mesmo um pouco antes, quando
vesti o avental bordado com morangos. Quando joguei no lixo os
cacos coloridos das xícaras que eu mesma comprara na cidade e,
sem saber por que, guardei no bolso um pedaço verde-escuro. E

também ao jogar o pano bordado de Marília dentro do balde, com
sabão em pó e algumas gotas de vinagre, para lavar as manchas
do sangue de Ísis. Recolhi as garrafas vazias de vinho, lavei os
cálices, fechei as portas dos armários. Quando não restava nada
mais para fazer, comecei a esfregar o chão. Depois arrumaria a
sala, bateria os tapetes, as almofadas, trocaria os lençóis nos
quartos, esvaziaria o cesto de roupas sujas no banheiro, lavaria as
paredes dos corredores, endireitando cuidadosa os quadros tortos,
bateria os tapetes, escovaria os sofás, as cortinas. Sabia que ao
chegar ao fim da última tarefa a primeira estaria desfeita, e poderia
então recomeçar até chegar à segunda, quando a penúltima
também estaria desfeita, e novamente refazer e refazer sem parar,
sem cansaços. Não me importo nem sinto medo. Sei como
disciplinar as coisas, e mesmo que o caos seja inevitável, pelo
menos será filtrado pela nitidez de cada coisa em seu lugar exato.
Sim, saberia. Mas depois de lavar o chão, fiquei muito cansada
de mim, de todos, de ser tudo a cada dia sempre assim. Eu me
aproximei da janela e, apoiada na vassoura, olhei para fora. Era
impossível olhar para fora da janela pregada por Arthur, mas olhei
como se pudesse ver o pátio calçado com pedras irregulares, a
parreira com restos de uvas excessivamente doces, maduras
demais, depois a horta com os pés altos de milho, mais além os
vales, o rio limpo, as montanhas atrás das quais devia estar
nascendo uma lua cheia. Apoiada na vassoura, fui primeiro uma
bruxa fatigada de seus próprios feitiços ineficientes e, um momento
depois, ainda menos. Apenas uma mulher severa, marcada,
sozinha, tentando inutilmente dar ordem numa casa cheia de
loucos. Quis ir embora, viver minha própria vida, por mais mediana
ou mesquinha que pudesse vir a ser, sem cor. Como li em algum
livro, talvez de péssimo gosto na sua verdade afetada e amarga, a
solidão seria uma coroa de rosas, não de espinhos, sobre a minha

cabeça. Eu não esperava nada além de uma vida limpa como as
águas do rio lá fora.
Foi quem sabe quase longe o disco de Linda, com seu piano
desesperado. Foi talvez o choro convulso de Ricardo, foi Pedro
debruçado sobre ele. Nunca mais, eu pensei que alguém viria.
Nunca outra vez a mão de alguém na minha pele cheia de células
mortas. Mas a meu lado, tangível, no limite da mão Marília soltava
meus cabelos, desabotoava um por um os botões de meu vestido
empoeirado. Suave, na minha testa vincada, sua mão dissolvia as
rugas, apagava aos poucos, descendo mais, esses sulcos fundos
que tenho observado todos os dias lavrarem os cantos de minha
boca. Quis dizer que precisava arrumar a sala, trocar os lençóis nos
quartos, bater as almofadas. Mas ela colocou a mão sobre a minha
boca, pedindo silêncio. Sem saber, então soube que ela não se
importaria com o cheiro de pó nas minhas roupas. Como se a
janela estivesse realmente aberta e pudéssemos ver, como antes,
as plantas prateadas sob a luz da lua, joguei a cabeça para trás
permitindo que ela lambesse devagar meus seios há tanto tempo
esquecidos. E abracei-a com força, no momento exato em que a
vassoura caiu ao chão, deixando minhas mãos inteiramente livres
para acariciá-la também.
NONO FRAGMENTO
O gosto é bom, eu te dizia. E não impede a asa, a seta disparada
em direção a Hydrus, Eridanus. Mas primeiro prova da terra.
Depois, voa. Não aprendeste com Ícaro? Só não queiras tocar o
Carro de Apolo. Ah quanta Ânsia Sufocante de Pureza. Quanta
Mentira Adocicada. Lixo gritarei na tua cara, pura merda. Merda
fedida de quem bebeu demais na noite anterior. Conheces bem a
cor escura, o cheiro estranho de álcool. Não me venhas com

Espiritualidades Transcendentais. Tenho mais nojo de tuas flores
amarelas que de teu cu. Tua alma me importa menos que o cheiro
de teu suor. Espera – também-não-é-tudo-assim-escuridão-emorte, já dizia HH. Para de te debater, não vais aguentar. A mulher
dos comprimidos já te olhou desconfiada. A garganta dói, provei o
que não devia. A cabeça me pesa, pensei o impermitido. Tens que
te movimentar no meio desses brilharecos. Tens que desmenti-los
um por um. A cada dia assassinar o pai, estuprar a mãe. Para de
sonhar coloridices. Tenho asco de tuas fitas coloridas, teus
perfumes. Foi assim que vocês todos morreram antes do tempo. Foi
assim que eu não morri. Embora oco, estou no alto da torre, na
Curva das Tormentas, as janelas abertas para que entrem todos os
demônios. Os anjos também.
IX. PEDRO

Bebi as lágrimas de Ricardo como se a sede fosse minha, não
dele. Precisava que aceitasse e permitisse meu impulso de amor
para não permanecer assim, perdido entre os outros. Precisava de
seu riso como Martha precisou da limpeza dos ladrilhos, até parar
sozinha em frente às tábuas pregadas da janela. Você tem medo de
que o sol não venha mais, eu disse, mas ele não respondeu,
enquanto Marília aproximava-se devagar de Martha e eu rebuscava
em vão na minha memória – tantos livros – tantas palavras gastas
– uma frase, um verso qualquer capaz de fazê-lo erguer a cabeça e
olhar direto para mim, me iluminando com seu olho claro. Nós
estávamos todos em silêncio, o som do piano vindo da sala era
muito suave agora, meu coração batia dentro do corpo debruçado
sobre Ricardo, as duas mãos postas em seus ombros, as cabeças
unidas. Ao afundar o rosto no seu cabelo, como um relâmpago foi
que lembrei, e repeti veloz antes que se perdesse para sempre:

Círio,
candil,
farol y
luciérnaga
. La
constelaci
ón de la
saeta.
Ventanitas
de oro
tiemblan,
y en la aurora
se
mecen
cruces
superpuestas.
Círio, candil,
farol
y
luciérnaga.[3]
Sou a constelação da seta, repeti, e de repente ganhei quatro
patas de cavalo plantadas sólidas sobre a terra, tronco ereto, entre
as mãos humanas um arco distendido pronto a disparar a seta em
direção ao céu. Senti os ombros dele se soltarem aos poucos, à
medida que erguia a cabeça para me olhar. Colocou os braços em
volta da minha cintura. Eu me curvei, para poder abraçá-lo inteiro.
No mesmo momento que os acordes do piano começaram a se
repetir frenéticos, sem medo algum nossas bocas abertas se
procuraram. Houve nas línguas um gosto remoto das pitangas que
colhíamos no caminho para o rio, depois o fresco abraço das águas
envolvendo nossos membros, as gotas das lágrimas que eu bebia
uma por uma ganhando lentas o mesmo gosto claro das pedras

mergulhadas na sombra, poças de sol entre as quais brotava vez
que outra uma descuidada flor amarela onde pousavam borboletas,
essas de asas azuis transparentes, debruadas de ouro, então
emergiríamos da água doce abençoados por ninfas e devas pisando
descalços na terra quente de sol para subir a encosta cheia de
espinhos até a cerca de arame farpado separando o abismo do
caminho cercado de hibiscos que conduzia à casa de portas e
janelas todos os dias escancaradas, porque era para sempre verão,
em torno da qual nunca houvera nem haveria cães furiosos, latidos
transformados nesse gosto vermelho de pitangas, salivas
misturadas, quase negras de tão maduras. Quis dizer a ele que
voltariam as manhãs, ainda mais claras agora que estávamos
juntos, voltariam sim as claridades, o calor das tardes sobre a terra
coberta de verde e também os crepúsculos de nuvens roxas e
rosadas colorindo o cume dos montes, e mais tarde as noites
embaladas por flautas, cetins, brisas com cheiro de mato varando
as frestas das vidraças, se não para sempre, acho que disse, por
muito tempo, por tanto tempo, tão longo, tão fundo, que será
como para sempre, Ricardo, como se finalmente disparasse minha
seta incendiada em direção às estrelas, trazendo-te junto comigo,
porque brilharemos ambos de fogo, mais que o teu sol, a caminho
dos meus inúmeros satélites girando no infinito.
Desprendeu-se aos poucos, sem dizer nada. Voltou a cabeça
para Raul, repetiu que havia provocado tudo. Mas se nada houve,
me ouvi dizendo sem pretender, portanto nada foi provocado. E
parecia tudo em paz, Martha e Marília abraçadas, junto à janela.
Ricardo voltou-se outra vez para mim, como se sentisse ao mesmo
tempo espanto e tranquilidade pelo que eu dizia. Ísis mastigou um
bombom, distraída. Linda girou numa pirueta rápida, como
antigamente. Os cães estavam quietos. Virgínia desembaçava lenta
sua luneta na barra da saia, na cozinha limpa. Mas Júlio, Júlio

olhava um por um nos olhos de cada um de nós, até começar a
dizer qualquer coisa que não deveria ser dita nunca. Porque a nova
ordem imposta após a desordem estabelecida poderia outra vez
transformar-se em uma outra desordem que, desta vez, não sei
nem sabíamos se conseguiríamos transformá-la em ordem
novamente.
DÉCIMO FRAGMENTO
Bem sei que gostarias. Mas não te colocarão na cruz, querido.
Quanta vaidade, quanto palavreado tolo, quanta culpa idiota. Tanta
Piedosa Afetação Messiânica. Desde o começo, sempre foi mentira.
E todos sabiam.
Pelo menos, enfrenta. Como aquela, mentindo naturalidades com
tamanha perfeição que até consegue dizer: sou simples. E diz a
verdade quando mente. Não me venhas com Densas
Complexidades Psicológicas.
Artimanhas, embustezinhos corriqueiros. Portas falsas, coração.
Tudo isso me nauseia como a décima dose de um licor de anis.
Oxum boceja, uma pluma amarela cai de seu leque. A culpa não
existe. A mentira não existe. Falas com arcanjos enquanto cagas.
Depois lavas as mãos, lês amenidades pelos jornais. Tudo não
passa de um emaranhado de vísceras. Levarás para o túmulo tanta
delicadeza, tamanha pudicícia. Os vermes engordarão de tanto
açúcar-cande. O que não impedirá o fedor de flutuar como uma
aura às avessas sobre a tua cova. Depois, talvez, quem sabe, por
que não o Túnel de Luz Ofuscante? Não decifras nada, esfinge de
plástico. Até quando insistirás nessa valsa grotesca, nos cristais de
palha?

X. JÚLIO

Que não sou apenas um, tentei dizer depois de olhar nos olhos
de um por um de cada um dos outros. Éramos nove. Além de mim,
Marília abraçada a Martha, ambas observando os cigarros que eu
acendia sem parar, como se dissessem que precisávamos
economizar, Pedro muito próximo de Ricardo, Ísis com a mão
ensanguentada, Linda dançando ainda, Virgínia de repente muito
alta olhava para mim como se visse de longe, de cima, Raul
caminhando de um lado para outro, a repetir que tinha provocado
tudo. Olhei-os primeiro um a um, já disse, no fundo dos olhos de
várias cores e formas. E repeti, para que entendessem, se possível
perdoassem, porque senti medo de Anaís e Marcelo trancados nos
quartos, de Arthur fechado no banheiro, alguma coisa que eu e não
Raul deflagrara se tornava mais grave do que poderia ter sido. Eu
precisava então revelar, repeti, que não era apenas um, que fora o
eu de mim que eu mesmo tentava manter calado, imóvel, quem
dissera aquilo, pois para torná-lo assim quieto, inofensivo,
precisava me movimentar, incessantemente dizendo fazendo coisas
sem muita importância para me atordoar, para estonteá-los. Sou
dois, repeti, e foi esse um que vocês não conhecem direito, nem
eu, quem disse que haviam soltado os cães. Depois que esse eu-ele
disse foi que começou a acontecer tudo isso que me assusta agora,
como um final sangrento onde só o amor de alguns que o caos fez
vir à tona e a solidão ainda maior de outros, pelo contraste do
encontro alheio, como eueu, eu-ele, como meus dois eus, parecem
revelar qualquer coisa como um novo caminho para o qual talvez
nem todos os meus eus nem os de vocês estarão preparados.
Acendi outro cigarro. Linda parou de dançar, embora a música
prosseguisse na sala. Ísis guardou um bombom no ar, a caminho
da boca aberta. Raul e Virgínia me olharam imóveis, cada um num
canto. Ao mesmo tempo, Martha e Marília, Ricardo e Pedro, foram

desfazendo lentos seus abraços para me olharem também. A dor e
o desespero tinham ido embora das teclas do piano. Tentei ser
mais claro: ele mentiu, eu disse – eu menti, se quiserem –, e mais
lento, assim: ninguém soltou os cachorros loucos. Se alguém quiser
saber por que, direi novamente: não fui eu quem mentiu, mas uma
parte de mim, e se quiserem perguntar também a essa parte de
mim que desconheço quase tanto quanto vocês, se eu conseguisse
localizá-la para trazê-la com cuidado à tona, sem que ameace
tomar o controle de tudo, talvez ela dissesse: porque o verão está
no fim, porque na verdade não nos conhecemos, porque nada do
que acontecia aqui, rituais, levezas mentirosas, até que minha
mentira nos ameaçasse aconteceria realmente se minha mentira
não fosse verdade e nada tivéssemos a defender além da verdade
inteira de um próximo momento mais verdadeiro que aquele.
Mesmo medonho. Baixei a cabeça quando sem pretender fui
forçado a dizer assim, cínico talvez, mas absolutamente passível de
perdão, embora não necessitasse dele, porque de alguma forma
havia feito exatamente o que me fora destinado fazer, ainda que
para isso um eu desconhecido precisasse tomar o comando de mim
e disse então, olhando nos olhos de um por um dos outros oito: foi
por Amor que menti.
Afastando-se de Ricardo, Pedro aproximou-se devagar, me tocou
sem ódio no ombro para dizer: és meu oposto, mas se por amor
confundes e libertas o caos de tudo e de todos, por amor eu tento
tocar mais fundo, procurando um voo que não conseguiria jamais
num amor menor. Eu não queria seu perdão. Eu talvez fosse
embora no momento seguinte, porque não havia cães nem terror
nem paixão nem encontros nem nada além da mentira que o outro
eu de mim inventara.
Eu nada disse a Pedro. Apenas observei Virgínia caminhar até a
porta do banheiro para explicar tudo a Arthur, e pouco depois, o

martelo nas mãos, voltar à cozinha, entregar sua luneta a Raul
antes de começar o trabalho, então despregar lentamente as
tábuas das janelas. As batidas do martelo misturavam-se aos sons
do piano. Ajudada por Linda e Ísis, escancarou de repente as duas
janelas. Era possível ver a lua cheia subindo no céu, cor de laranja
denso atrás dos montes, vento fresco como se viesse do mar,
embora estivéssemos no centro de todas as terras, entrando pelas
janelas abertas para fazer esvoaçar nossos cabelos, arrepiar os
pelos de nossos braços, esfriar nossas faces. Acho que sorri
quando, acompanhada pelos outros, Virgínia enveredou pelo
corredor, detendo-se à porta de Marcelo para tomá-lo pela mão,
sem dizer nada. Pararam todos à frente do quarto de Anaís. Pensei
que não me queriam com eles, mas Pedro me tomou pela mão e eu
me deixei levar.
DÉCIMO PRIMEIRO FRAGMENTO
Também conheço esse jogo. Agora pões a trunfa marroquina de
espelhinhos, miçangas, bordados e cordões. Como uma coroa,
sobre a cabeça. Acendes incenso, velas, jogas sal marinho nos
quatro cantos, a água sobre toalha branca. Te benzes. E reviras os
olhinhos, dispondo Fatídicos Arcanos. Traças sinais cabalísticos no
ar e dizes coisas, Sacerdotisa de Nada, lançando profecias como
quem lança milho às galinhas. A cabeça sempre um pouco baixa,
para disfarçar a arrogância de ter sido A Grande Escolhida. Porca,
porca, porca. Cumpres com humildade tua Amarga Sina De Ser
Assim Abnegadamente Superior. E te melas toda no visgo das
estrelas, te encharcas de visões equivocadas. Depois procuras o
ponto de fogo entre as coxas, e só então suspiras, aliviada de tanta
santidade. Ainda continuas? Para, te ordeno. Não tens esse direito.
Há mais. Onde? Tenho todos os direitos, só não suporto nenhum.

Como discipliná-los, agora? Pensei que se conseguisse estaria livre.
Pensei que se denunciasse a perdição deles me livraria da minha.
Agora também me perdi. Destinos, anúncios luminosos. Faz um
esforço, vamos. Apunhala, grita, arremata. Xangô te guia, machado
em riste.
XI. VIRGÍNIA

Desde o início soube. Na verdade desde ontem, desde antes.
Mas me limitei a observá-los, enquanto me aplicava nos cálculos
para que não se emaranhassem os destinos nem se equivocassem
os ângulos entre os planetas, as cúspides, os luminares. Embora
nem sempre me ouvissem, falava assim mesmo. Dizia de Netuno
embaçado, tornando ainda mais sangrenta a fúria de Marte, do
movimento maléfico de Mercúrio, unido à Lua para obscurecer a luz
do Sol, do brilho mais forte de Vênus em sua Casa, trazendo à tona
as funduras de Saturno. Sobre todos, pairava Urano, a estimular o
presságio da estranha abundância provocada por Júpiter, enquanto
mais longe, por trás da consciência, como o jorro de lava dos
vulcões, Plutão faria explodir o pus de todas as feridas. Dependeria
de nosso exercício de alquimia saber transmutar o gosto nojento
desse visgo amarelo em outro sabor mais limpo.
Para isso estávamos ali, em teste. Sem passado nem futuro,
suspensos. Mas a mim não importava o que se fora. Queria o passo
à frente. Além ainda de inesperadas sinastrias, bizarras quadraturas
das quais vinha tentando inutilmente avisá-los tanto tempo antes.
Respeitavam a isso que chamam de minha “loucura”, mas
solicitavam-me às vezes, pobremente, quando seus amores se
complicavam, quando seus bens se perdiam, ainda que cinco
minutos depois já não lembrassem minhas palavras. Que talvez não
sejam definitivas, mas buscam sempre por essa região que entre a

larva e a borboleta acontece num segundo no interior da crisálida
para anunciar um próximo e possível voo numa vida que não
durará mais que um dia, de tão perfeita se armou. Porque não
quero voltar outra vez a este plano de movediços terrenos
enganosos. Sei bem de mim que, quando o sol encontrar
novamente meu sol, talvez no próximo verão, também estarei
partindo. Completa.
Não lhes disse isso. Não era preciso. Não porque mais uma vez
não entenderiam, mas sim porque depois de desfeita a desordem
instaurada por Júlio, até que se inaugurasse nova ordem, menos
precária que esta, alguém precisaria ir em frente. Me limitei a
chamar Arthur, apanhar seu martelo, entregar minha luneta a Raul
e arrancar as tábuas pregadas sobre as janelas da cozinha. Com a
ajuda de Ísis e Linda, escancará-las para que entrasse o ar noturno
e a luz da lua cheia. Chamei também Marcelo à porta de seu
quarto, que me abraçou com ardor, umas ardências das quais
talvez precisarei até minha partida no próximo verão. Por isso
tomei-o pela mão, trouxe-o comigo, me agradam suas sobrancelhas
espessas, unidas graves sobre o nariz, seu olho de quem não teme
matar e sempre planta. Estendeu-me um tomate maduro mordido,
que mordi também, passando-o depois aos outros. É o primeiro, ele
disse. Um por um, nós o provamos, parados à frente do quarto de
Anaís. Sem querer, antes de bater, pensei obscuramente qualquer
coisa assim: porque me antecede, ela sabe mais. Repito, ainda não
é claro: porque ela me antecede, talvez saiba mais; se me amparar
no passado verei mais claro o futuro. Bati três vezes.
Entre a confusão de panos roxos, cristais, fumaça de incenso,
quadros, sininhos, tecidos orientais pendurados do teto sobre a
cama, livros, frascos, papéis escritos, Anaís sorria muito calma.
Estendeu para mim as duas mãos em concha, cheias de
comprimidos brancos, depois jogou-os ao chão. Júlio quis começar

a dizer alguma coisa longa demais, e um tanto confusa, mas com
um sinal ela fez entender que não era preciso. Depois apanhou as
folhas de papel sobre a cama, sentou-se na janela aberta – esteve
aberta o tempo todo, disse, ordenando as folhas – e perguntou se
queríamos entrar para ouvir. Marcelo tentou abraçá-la. Ela afastouo
com um gesto delicado, querendo dizer que não, que agora não,
que desse jeito não, que assim não, que não mais, quem sabe
nunca. Servindo-se de um desses licores açucarados que costuma
fazer, tão roxo que acho que era o de violetas, Anaís começou a
ler.
DÉCIMO SEGUNDO FRAGMENTO
Não consegui. Do grande esforço através dos doze meses, doze
signos, doze faces, só guardo essa certeza. Que tonta travessia.
Tudo bem, descansa. Faz parte não conseguir. Como Sísifo, se
queres mitologias. Queres ainda? Por favor, estou farto. Brilhos
baratos, as joias eram todas falsas. Está certo, mas não quiseram
te fazer mal. O mal não existe reverso do bem. Tanto faz, só peço
que me deixem. Vou ficar encostado na árvore até amanhecer.
Olhos abertos, feito uma vela acesa. Se ela insistir, direi que não
tenho piedade alguma. Que não compreendo, não aceito nem
perdoo mais a loucura. Se ele vier, pedirei que fique. Serei bom
para ele. Mentira, não pedirei nem direi nada a ninguém. É
indivisível, aprendi. Talvez consiga dormir. Talvez consiga acordar
amanhã finalmente livre de tudo isso. Terei apenas um corpo,
poucos pensamentos, todos pequenos. Sei que foi inútil quando os
vejo obstinados recomeçar e recomeçar sempre. Uma serpente que
morde a própria cauda, um círculo infinito de enganos, Maya.
Talvez não, perdeste a fé? Não te castiga assim, está tudo em paz.
Nunca houve cães. É como uma cantiga de ninar nas cinzas do fim

do mundo. Um barbitúrico, se preferires. Entorpece, melancólico, te
leva para longe. Já se perdeu, não há futuro. Repousa, meu amigo.
Deixa-me passar a mão nos teus cabelos. Está amanhecendo. Em
voz baixa, eu canto para te enganar.
XII. ANAÍS

Sabia que em breve estariam aqui. Estou um pouco tonta, creio
que misturei álcool demais neste licor. Mas com a janela aberta
sempre posso colocar a cabeça para fora, em busca de ar. Meus
pés doem, embora sejam o mais belo de meu corpo. Porque sei
bem que, de mim, quando o sol novamente encontrar meu sol,
talvez no próximo verão, quem sabe daqui a setenta verões,
também estarei partindo: completa. Foi a última coisa que ouvi,
parecia a voz de Virgínia. De certa forma, também a minha. Depois
disso, mais nada. Foi então que soube que logo estariam aqui.
Comecei a me preparar, acendendo o incenso de sândalo,
arrumando sobre a cama as almofadas lilases, apagando a luz do
canto, acendendo a da cabeceira, mais íntima, sob o lenço
abissínio, para que me encontrem em paz e sintam-se
perfeitamente à vontade nesta nuvem roxa suspensa que habito e
que chamo às vezes, irônica, de “meu mundo”.
Mais tarde explicarei, mas preciso dizer agora que soube de tudo
no momento em que acompanhei os passos de Marcelo até a
cozinha, até vê-lo debruçado sobre Raul. Foi então que corri.
Alguma coisa me doeu, mas não o que começava a acontecer, nem
os pés. Eu pré-sentia tudo o que viria. Parada na porta, espiando os
dois, as imagens se sobrepunham sem controle na minha cabeça.
Precisei então correr para o quarto, fechar a porta, abrir
completamente as folhas da janela. Podia ver ainda uns restos de
roxo nascidos do vermelho mais forte do horizonte para

transformar-se no azul profundo da noite. Sim, eu estaria quieta em
minha nuvem numa tarde de fevereiro, talvez um pouco tonta – eu
estive, corrigi, porque já tinha passado, embora não tivesse vindo –
eu estaria absolutamente quieta, quem sabe ouvindo música,
qualquer coisa sobre o difícil de sair às ruas onde sem parar correm
automóveis e emoções se misturam enquanto pessoas mordem
umas às outras, às dentadas, procurando matar a fome com
pedaços, sem deixar nada em troca do membro decepado. Então
invadirias subitossuave a minha porta e me falarias de coisas tão
caras a mim, feitas de frágeis, falsos encantamentos, como aquele
botão de rosa branca que te dei faz algum tempo, e depois se abriu
espantosamente, feito uma estrela, assim durou, semanas à tua
cabeceira, como se eu te iluminasse, falarias por muito tempo
ainda, provando ávido meus licores, a mergulhar falsamente sábio
nessas magias onde sabes que tento me equilibrar, lembrarias uns
toques oblíquos de antes, certos olhares a anunciar esse momento,
velhos agostos em que te afastei de mim porque te supunha
menor, não me enganava, até mais tarde, tão naturalmente que
nem eu nem tu saberíamos dizer de quem partiu o início do gesto,
a mão de um tocaria redondaleve a pele do rosto do outro para que
começasse a acontecer tudo aquilo de beijos e suores e salivas e
gritos de prazer, misturados num sonho não sei se meu o teu/meu
corpo que já não sabia até onde era meu ou teu, sentindo sempre,
desde antes do início do gesto, do toque, que não haveria depois,
até este duro engano de hoje, e na manhã seguinte tonta, saciada
do esplendor, meio morta, consumada no que julgara impossível,
atravessaria o dia meio cega para descobrir vagamente que, além
das mentiras, terias deixado em mim a semente de uma história
complicada, esta, que arrastei durante doze longos meses, até que
todos brotem, até enfim te concluir primário, tosco, terrês, nunca
capaz de compreender que além desta nítida dor cravada que por

muitas vezes beirou a morte, porque te queria como se quer, vadia,
humanamente, a solução de Deus no Outro, deixavas também um
encontro que não aconteceu, que talvez nada esclareça, porque
tudo é de vidro, porque brotou da confusão apaixonada que
despertasse em mim, que te julguei esclarecendo a vida, peça final
de um quebra-cabeça, peça inicial de outro, de um excesso de
líquidos e desejos para sempre incompletos, mas que ficará, ainda
que ninguém a entenda, esses ramos, esses castelos, como não
ficaste, porque eras só mensagem de algo que ainda não sei, isso
sei agora, o que não saberei, passageiro como o passo de um
bailarino em seu curto voo, porque minha fantasia ultrapassa tua
dança e a miúda sede do teu corpo não passa de veículo mecânico,
alheio, involuntário do divino ou demoníaco que suponha verbalizar.
Quando voltar setembro, tudo estará acabado, pronto para
refazer-se. Comecei a escrever sem saber o que dizia, e não parei.
Não morri nem enlouqueci. O que invento me ultrapassa sempre. E
tem asas. Agora também.
Ouvi as batidas na minha porta. Eu contava os pequenos
comprimidos sobre as folhas escritas, querendo morrer outra vez,
quando ouvi as três batidas na porta. Antes de abrir já os tinha
visto, os onze, lado a lado, me olhando. Eu estava cansada. Mas
sorri para eles. Juntei os comprimidos brancos entre as mãos que
estendi para Virgínia, joguei-os ao chão. Júlio começou a tentar
explicar qualquer coisa que eu já sabia. Pego as folhas sobre a
cama, convido-os para entrar. Mordo o último pedaço do tomate
maduro que Marcelo me estende. Sento na janela aberta. Sopra um
vento fresco do lado do rio. Sirvo para mim mesma uma dose de
licor de violetas. Brindo a ninguém, a coisa alguma. A lua está
cheia. Ordeno disciplinada as folhas. O verão acabou. E começo a
ler para eles o que escrevi durante o tempo em que se batiam pela
casa. Começa assim:

Alecrim, artemísia, absinto, boldo, manjericão, verbena,
camomila: eu estava na cozinha fazendo chá de ervas do campo
quando soltaram os cachorros loucos.

