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A verdade, porém, é que não existo - nem eu, nem outra coisa 
qualquer. Todo este universo, e todos os outros universos, com seus Criadores e 

seus diversos Satãs - mais ou menos adestrados - são vácuos dentro de vácuo, 
nadas que giram, satélites, na órbita inútil de coisa alguma.

A Hora do Diabo, Fernando Pessoa.

Un monstruo me persigue. Yo huyo. Pero es él quien tiene miedo, es 
él quien me persigue para pedirme ayuda.

Diários, Alejandra Pizarnik.

I don’t need to sell my soul
He’s already in me.

I Wanna be Adored, Stone Roses.
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...Ogapmâler

e você imaginou que eu voltaria como relâmpago, 
daqueles kamikazes que se imortalizam no céu na forma de 
cicatriz. Não. Eu retornei tormenta, daquelas que puxam 
tudo para o ralo, inundando qualquer rastro de rua. Foi o que 
ela disse, nunca foi tão poeta como neste dia, nem eu que sou 
poeta o fui alguma vez; beijou minha boca, te amo, também 
te amo, e partiu. Judas. Seu retorno representou o começo do 
fim, por mais que eu não soubesse disso no momento. Saí 
capengando pelo chão do aeroporto com rasgos de bolsas e 
pedaços de lembranças, enquanto a voz abafada da aeromoça 
dizia nas caixas de som Luciana Muniz, Luciana Muniz, pim, 
pim, senhora Luciana Muniz. E Luciana devia estar correndo, 
atrasada, e a voz abafada dizia pim, pim, o voo 7897 para o 
Rio de Janeiro... E Luciana jogando a bolsa dentro do cesto 
para passar no raio-X e Luciana tentando manter a pose com 
seu corpo pequeno, o cabelo ensolarado, olhos e lábios de 
ninfeta, e a voz insistindo para a senhora Luciana Muniz em-
barcar, atrasada, voo 7897, eu parado, esperando ela voltar 
para dizer perdi o voo, amor. Depois de alguns minutos, a voz 
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parou de dizer Luciana Muniz. Voo 7897. Rio de Janeiro. 
Luciana dentro do avião, pedindo água. Arranhando a gar-
ganta. Inundando minha rua. Sem cicatriz. Segurando o cho-
ro, já que ela não chora, só o derrama por acidente. Meu ca-
belo escorria nos olhos, no ombro, na barba bem feita; nutria 
uma aparência de perdedor amável, daqueles que alguém 
gostaria de proteger, pois o mundo sempre deseja um 
brinquedinho quebrado para consertar e controlar. E um 
destes mundos, talvez não tão controlador, talvez não tão 
homem, estava no banheiro masculino do aeroporto, mijando 
ao meu lado no mictório. Ele também tinha cabelos longos e 
negros, olhos e lábios finos, porcelana em forma de gente, eu; 
reparei porque ele me encarava com uma curiosidade 
desconcertante. ¿Te conheço?, perguntei. Ele riu. Dentes 
largos, horizontais demais, arreganhados. Você é o autor de 
Poetas não morrem com tiro de doze. ¿Certo? Seu sotaque era 
estranho, meio alemão, soviético, Guerra Fria, mecânico. 
Respondi: certo. ¿Autógrafo? Ele perguntou e concordei com 
a cabeça. Me segue, o livro tá ali. Ele balançou o pau e apontou 
para o lado de fora do banheiro. Fomos a um café que ficava 
do lado de fora do aeroporto. Um café no calor de João Pessoa. 
Não importa o turno, eram sete da noite com abafado de 
meio-dia. Eu com olhos vermelhos, lacrimejando, impaciente, 
ainda escutando a voz da moça do aeroporto dizer Luciana 
Muniz, e a tal figura cabeluda, óculos escuros na noite, todo 
de preto feito madrugada, tomava um café. ¿Cadê o livro? Ele 
abriu sua mala de couro, não preciso dizer a cor, tirou um 
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exemplar de Poetas não morrem com tiro de doze. Admirei meu 
livro, finalista do Oceanos, elogiado pela Folha e Clarín. 
Evandro Saldanha, grande crítico, disse que é o trabalho de 
um poeta que não teme a linguagem e seu eterno precipício, 
ele coloca as raízes do seu estado no mapa da literatura e prova 
ter... ¿Assino no nome de? Ele sussurra Manuel di Paula. Para 
o desconhecido amigo, Manuel di Paula. Abaixo coloco 
Abraços de Yuri Quirino. Passo o livro para ele e me despeço. 
Ei, ele me segura, calma. Tô apressado, Manuel, problemas 
pessoais... Ela volta, ele diz. Eu talvez não volte, mas ela volta. 
¿Como é? Tenho uma proposta. Não tenho tempo. Tem sim. 
Acho que não. O seu tempo é eterno, Yuri. Não te apresses. 
Não te apegues. O tempo caminha na sua direção. Quero te 
propor um negócio. Envolve seu ofício, arte, vida. Envolve 
sair deste templo abafado de passado, uma mudança, novos 
ares, Buenos Aires, cidade e pessoas distintas. ¿Por que você? 
Porque há anos não leio algo com tanta carne. Você escreve 
como se matasse. Há víscera aqui, pinga de cada página, 
alimentei-me do seu livro. Busco você há alguns meses, 
encontrei rápido. Anos mesmo, muitos anos que não leio algo 
como este breve livro de 100 páginas, senhor Yuri Quirino. 
Quando digo muitos anos não estou brincando; meu rosto de 
parafina e olhos tão joviais quanto os seus escondem verdades 
que não devem ser pronunciadas. Manuel acendeu um cigarro 
e a fumaça do café invadiu a nicotina. O rosto de zumbi 
queda escondido por detrás da cortina cinzenta. Volto a me 
levantar e ele aperta meu braço com força. Fujo do café e 
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entro no primeiro táxi que vejo, seu corpo magro alcançou a 
janela do carro; ele abriu os braços finos e ergueu a cabeça, 
deixando o queixo esquelético à mostra; o escutei gritar: 
deixe-me terminar, poeta Quirino. ¡Manuel di Paula, Manuel 
di Paula, Manuel di Paula vive, vive! O vive vive vive ficou 
ecoando dentro do táxi apertado e com gosto de poeira. 
Ordenei ao motorista para seguir até Campina Grande. Ele 
assentiu com a cabeça, dizendo que seria trezentos contos. 
Confirmei sem saber se teria o dinheiro do almoço da semana 
e abri a janela, deixando o vento arisco da capital paraibana 
tomar meu rosto em luto. Luciana se foi, se foi, volta daqui a 
um ano, longe por demais, rodeada de mulatos bronzeados e 
fortes, Luciana se foi, já era. Luciana de praia boa. Sol bom. 
Se é que há um sol ruim, talvez para os russos e depressivos. 
Talvez. Queria eu não ser poeta para poder ter dinheiro, 
visitá-la todo dia ou fim de semana ou mesmo em um dia 
qualquer. Escolhi o caminho da derrota, ela mestranda em 
direito, o caminho da derrota com roupagem de vitória. 
Somos dois perdedores apaixonados. E lá vai Luciana, voando 
agora, segurando o pranto, lembrando dos nossos bons 
momentos, a tormenta no sexo, a calmaria das leituras, o 
beijo doce que por hora tornava-se amargo, dependendo do 
ânimo. Do autor. O taxista diz ela volta, eu respondo sei. 
Sempre voltam, ele repete algumas vezes, enquanto a rádio 
89.5 tocava alguma música internacional e com refrãos apai-
xonantes. Identifiquei-me com a letra e vi que estava mal: 
quando a música pop se comunica é hora de pedir arrego. 
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