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Na liquidez do ser e do nada

— A gente só existe junto. 
— A gente...? Nós dois?
— Não! 
— Não?
— Nada a ver. 
— Então...? 
— Não tô falando disso, de relação passional.  
— Ah.
— E se tentássemos ser um caso, já pensou? Seríamos 

o caso mais complicado desse mundo. 
— História de uma paixão com enredo policial.   
— Quando falo a gente, envolvo todo mundo, 

entende?
— Ah, tá. 
— Então. A gente acontece junto.
— E por quê?
— Porque ninguém é nada só. 
— Eu sou!
— Um é parte do outro. 
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— Acabe com isso.
— Eu poderia ser a sua parte.
— Eu sou à parte dessas partes que você fala.
— Sim, porque você se isolou. E se tornou nada, 

ninguém. 
— Nada. Ninguém. Palavras que reduzem qual-

quer coisa ou pessoa a zero.
— Mas é isso que se é quando se opta por não exis-

tir aos olhos do outro. 
— Você usa palavras de sentido vazio. 
— Quando me refiro a você, às vezes. 
— E junta solidão a elas, como se a solidão existen-

cial representasse absoluta ausência de tudo. 
— Se você se ausenta... Se exime da sua partici-

pação no maquinário humano... Sai de cena... Deixa de 
existir.  

— Ausência pode não significar necessariamente 
nulidade.   

— Prefiro dar-me à luz. 
— Você sempre gostou de aparecer.
— Pra ser.
— Eu sou feito de escuridão e silêncio. 
— E na sombra, ninguém te enxerga. Calado, pior 

ainda. 
— Por isso você grita. 
— Sou uma explosão de vida. 
— Mas sabe que eu gosto de ser assim?
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— Sei. Da boca pra fora.
— Não. Da boca pra dentro. Lá dentro, lá no cerne.
— Preciso do outro pra me tornar eu.
— Falando sério, eu curto essa coisa de ser sozinho, 

de falar sozinho, sabe? 
— Isso é medo de ter que dividir sua existência. 
— Confesso que tenho medo, sim, do que o outro 

possa fazer com ela. 
— Minha existência é minha. O outro pode habi-

tá-la, eu permito. Mas não lhe dou direito à posse plena.   
— Enquanto ela for minha, só minha, tá muito 

bem protegida. A partir do momento em que a entrego 
a outro, perco meu domínio, os direitos sobre ela. Sobre 
mim mesmo. Já não me pertenço mais. E aí, quem me 
oferece garantias de vida? 

 — Doa-se, mas não se venda. Percebe a diferença? 
Quando você se dá, você conserva os seus direitos sobre 
você mesmo. Você seleciona o que quer dar, a quem dar. 
Quando você se vende, transfere todos os registros pessoais 
pra quem te comprou. 

 — O bom é isso: traçar meu destino, pensar por 
conta própria, formar meus discursos. Construir um mun-
do privado para nele transitar sem censura. 

— Sintomas de loucura. 
— Pode ser.
— Você se acha autossuficiente.
— Taí um pensamento compartilhado.  
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— Mas não é, não somos. Sempre vamos depender 
de algo, de alguém.

— Dependo. De mim mesmo.
 — O outro te liberta.  
 — O outro me bloqueia. 
 — O outro me dá tesão.  
 — O outro me dá repulsa.
 — Eu busco o outro.  
 — Eu excluo o outro. 
 — Sou como a matéria...
 — Que tem vida curta... 
— E você se julga eterno.
— Talvez mais duradouro que você. 
— Morreremos em datas iguais. 
— Dizem que a alma é imortal. 
 — Imortal é a vida que marca. A morte do nada 

representará eternamente nada. 
 — Fotografias são perenes. E eu tô lá, num espaço 

reservado a mim.  
 — Fora de foco, imagino. Ninguém te vê.  
 — Porque eu não tenho cor. 
 — Se não tem cor, não tem vida. Se a lente não te 

captura, é porque você não existe.
 — Existo logo depois da curva da tua ilusória exis-

tência. 
 — Você inexiste antes ou depois de qualquer coisa. 
 — Você é imoral. Eu só preciso ser ético.
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 — Só porque não tenho pudores? O gozo te faz mal?
 — Tenho outras várias formas de ficar em êxtase. 

Acredita?
 — Sim. A tua loucura, por exemplo.   
 — Travisto minha lucidez de loucura pra escapar 

dos teus estereótipos de bestialidade.
 — Embalo minha felicidade em cápsulas de caixa 

brilhante sem bula pra te pegar de supetão e combater essa 
tua doença chamada existencialismo.   

— Sou feliz em pensar.
 — Sou feliz em viver.
 — Aproveite sua efemeridade. 
 — Um minuto de gozo é sempre mais proveitoso 

do que um dia de angústia existencial. 
 — Você se contenta com tão pouco. Um orgasmo 

te dá alívio imediato, mas... E depois?  
 — Compensa outras perdas. 
 — As frustrações...  
 — Não sei lidar com mazelas.
 — E quando não alcançar mais o gozo?
 — Me darei como morta. Quanto a você, já abor-

tou tudo que carregava no seu íntimo. 
— Sigo insensível às recaídas de emoções vulgares 

e devastadoras. 
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O mensageiro

Teve um péssimo sonho — pesadelo, no caso? — e 
acorda atemorizado, com a boca aberta, os olhos esbuga-
lhados, o coração batendo forte. Suspende bruscamente 
metade do corpo com as mãos apoiadas no colchão e passa 
a vista pelo quarto. Transpira muito, o peito está molhado 
de suor. Procura por algo — o que lhe inspirou o terror.

Procura por mim, então? Mas eu sou invisível. Sou 
seu anjo dark. Eu o fiz sonhar, participei desse sonho e o 
enchi intencionalmente de terror. 

Busca as figuras oníricas tenebrosas que o deixaram 
nesse estado. E, sem achar, deixa o corpo cair na cama ou-
tra vez, dizendo para si mesmo Sonho estranho do caralho! 
Respira fundo. 

Coitado: não sabe analisar nem decifrar premoni-
ções. Sonhou com a morte e não sabe.  

Olha ao redor, completamente atordoado, e não re-
conhece onde está. Não reconhece o próprio aposento. Os 
olhos parecem não enxergar nada de concreto. Só transmi-
tem um profundo vácuo. A memória se esvaiu, e o passado... 
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