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Ponto G do imaGinário1

“De médico e louco todo mundo tem um pouco”.
Pois é: quem nunca ouviu esta expressão popular que 

atire a primeira pedra na lua; ou que atire longe a receita ca-
seira de um lambedor de beterraba dormida no sereno da 
primeira lua minguante do mês, gentilmente prescrita e ca-
rimbada com carinhoso cuidado a um amigo do peito com 
o peito cheio de secreção e uma tosse insistente de dar dó.

Pois é.
E desse velho ditado, sabemos, há diversas variações 

que, embora sejam interessantes e até engraçadas, não vejo 
sentido em citá-las aqui; a não ser esta que acabei de pensar 
para tentar ilustrar o que vou contar: “de tarado e louco 
todo mundo tem um pouco”.

Pois é, tem mesmo.
E que atire a primeira fantasia aquele ser vivente que 

nunca sonhou – acordado ou dormindo – com uma rapidinha 
no elevador, uma noite de sexo “a mais de dois” (o número de 

1. Crônica publicada na edição de Janeiro/2016 do Correio das Artes, Suplemento literá-
rio do jornal A União.
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participantes vai da criatividade do leitor) ou com o parceiro 
lambuzado de lambedor de beterraba dormida no sereno da 
primeira lua minguante do mês.

Pois é, que atire.
E também não pretendo me alongar citando as inú-

meras e diversas fantasias expostas nas vitrines do imaginário 
popular; é desnecessário e não tenho tanta imaginação assim.

Mas, há algum tempo, descobri por acaso uma fan-
tasia diferente e que chamou a minha atenção.

Ela estava lá, escondida no fundo do baú de nylon 
de um amigo, guardada a sete zíperes e enterrada a quilô-
metros de anos de segredo, distante de qualquer possibili-
dade de descobrimento.

Até que um pedido, um tanto displicente e inocente 
da margem de erro presente na certeza de que eu não co-
meteria um engano, me fez encontrar este tesouro sem o 
mínimo esforço ou ajuda de um mapa.

– Os livros que eu trouxe estão ali na mochila! Você 
pode ir até lá e pegá-los para mim?

Pronto.
Lá estava eu diante de duas mochilas e dentro de 

uma casa enorme, potencializando a minha preguiça de 
ter que caminhar até a cozinha novamente para perguntar 
em qual das duas eu encontraria os livros (está explicada a 
margem de erro).

Voltei até lá com os livros na mão, a imagem da fan-
tasia na cabeça e com aquela indiscrição típica de quem já 
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tem intimidade suficiente para fazer perguntas indiscretas 
a alguém.

– Posso te fazer uma pergunta?
– Claro! Agora deu em perguntar antes de pergun-

tar alguma coisa? Que cara é essa, menina? Não eram esses 
os livros que você me pediu?

Pronto.
Dali por diante, para eu esclarecer a margem de 

erro presente entre as mochilas e tentar conter o constran-
gimento de um amigo com a privacidade invadida por aci-
dente, foram umas sei lá quantas horas de conversa e latas 
de cerveja.

Mas foram sei lá quantas horas de boas risadas e 
bom papo também.

Porque, para mim, que o conhecia verdadeiramen-
te, aquilo não tinha nada demais; nem de menos, como ele 
sugeria que viriam a pensar aqueles que soubessem de sua 
“tara”.

– Já me chamam de louco! Já pensou se alguém sou-
ber disso?

– Bobagem! De tarado e louco todo mundo tem um 
pouco. E achei ótima a nossa conversa! Só assim escreverei 
algo interessante, coisa que não faço há algum tempo por 
não encontrar assunto.

Rimos enquanto eu o convencia a me deixar escrever 
a história. Tive que jurar juradinho de pés juntos que escre-
veria sem “meras coincidências” e que escreveria que jurei 
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juradinho de pés juntos para conseguir a sua permissão. Ju-
rei juradinho e cumpri com minha jura, como podem ler.

Eu, realmente, fiquei tocada com aquilo. Mas não 
com a forma neo-taralógica com que ele “se resolvia” en-
quanto “macho no cio”, já que, como Homem, meu amigo 
tratava as mulheres com o máximo respeito que merecemos 
e esperamos receber; mesmo que sentadas em tronos de 
decepção e agonia.

Salientei o “respeito” por saber que, quando em rela-
ções afetivas, ele era tremendamente cuidadoso; incapaz de 
ferir qualquer pessoa a troco de seus desejos mais íntimos; 
incapaz de levar uma mulher para a cama se os lençóis não 
fossem tecidos de fios de ligação afetiva. Fios de admira-
ção e, no mínimo, carinho; bordados com o fio nobre, raro 
até, daquele apaixonado amor de que todos têm vontade de 
possuir um carretel em casa.

E foi assim.
Foi assim que, diante minha abertura para compre-

ender novas experiências psicoamigológicas, percebi o que 
estava acontecendo.

Ali, dentro dele e de sua mochila.
Ali, entre ele e suas Barbies.
Ali, entre ele e os cuidados a elas oferecidos. Os ca-

belos bem tratados e com cheiro de Açaí. As roupas vítimas 
da alta costura de seus desejos pespontados na máquina 
imaginária que não admitia remendos, nem alinhavos. Tudo 
abainhado com esmero. Os cabelos pubianos – pelos não, 
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cabelos mesmo! – cortados de sua cabeleira melaninamente 
prateada, colados entre as formas plásticas das bonecas.

Dias depois, lembrando-me das bonecas desprezadas 
por minha filha, comentei a respeito de algumas que iriam 
para o lixo. Eu, naquela típica vontade sempre presente de me 
fazer partícipe da “loucura” dos outros – até como uma forma 
inconsciente (quase) de afirmar a minha – ofereci-lhe.

Santa ingenuidade! Não sabia eu que o amigo não 
admitia olhos esbugalhados, nem sugestões de desconforto, 
como rezam as Susi’s plastificadas por pessoas que, talvez, 
não imaginavam que as crianças detestariam aquela ex-
pressão de susto inflado assinalada nas caras das bonecas.

Pois é, foi assim. Falo com toda a verdade que há em 
mim que, eu, no lugar dele, me orgulharia por fazer objetos 
tornarem-se pessoas, ao invés de fazer pessoas tornarem-se 
objetos, como estamos acostumados a (vi)ver por aí.

Falei isso para o meu amigo e acho que foi válido. 
Nem precisa se perguntar o motivo, caro leitor, pois me 
adianto a responder. Até hoje, de vez em quando, em mi-
nhas visitas para trocas de livros ou de leituras a respeito de 
lidas ou vivências, enxergo um bracinho me cumprimen-
tando em cima da estante de livros ou um sapatinho cinde-
rélico – como se a espera de seu príncipe – esquecido por 
entre as coisas a fazer na casa.

E foi assim.
E foi assim que fui tocada no ponto G da minha po-

esia. 
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Mania de Cineasta Brasileiro

Certa vez alguém me disse que tenho mania de cine-
asta brasileiro. Achei graça na expressão e não me furtei de 
perguntar o porquê daquilo, gargalhando com a resposta:

 –Você vê beleza na miséria e gosta de exaltá-la!
Isto porque pedi para que parássemos o carro no 

acostamento da BR, durante uma viagem que fazíamos a 
uma praia no interior, para que eu pudesse fotografar uma 
imagem que me chamou atenção.

A estrada ficava bem no meio de um municipio-
zinho. Zinho mesmo, com sua igrejinha pintada de azul, 
cruz de madeira escura fincada em sua cumeeira e cerca 
de trinta casinhas bem simples, uma coladinha na outra, 
mas cada uma com uma antena parabólica ocupando cerca 
de 70% do telhado; entre elas uma escola amarela chamada 
“Educandário OBDC”.

Achei aquilo pra lá de criativo! Tanto que, ao sair-
mos de lá, fiquei absorta em minha tentativa de formar pa-
lavras assim, sem o auxílio das vogais. Fiquei frustrada por 
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não conseguir, mas procurei pensar que nem Chico Buar-
que conseguiu tal proeza e me senti melhor.

Em frente a uma das casas, entre gansos e galinhas, 
vi um menininho com mais ou menos cinco anos usando 
apenas uma cueca que nem dava para saber a cor, já que 
ele estava pintado de barro da cabeça aos pés. Empolgado e 
fazendo som de besouro veloz – toda criança já nasce sono-
plasta – puxava um barbante encardido com um carrinho 
feito de garrafa PET amarrado na ponta.

Garrafa PET? Pensar assim seria um insulto diante 
da desenvoltura do veículo participante daquele rali ima-
ginário: nas mãos daquele menino o carrinho possuía tra-
ção nas quatro rodas; subia e descia com veloz facilidade os 
montinhos de barro bem localizados entre a pista contor-
nada com as cores das tampinhas de garrafa.

A platéia, formada por duas mulheres aparentando 
serem mãe e avó do menino, sentadas em suas confortáveis 
cadeiras de balanço, não dava tanta importância ao espetá-
culo exposto bem ali, diante de seus olhos: os movimentos 
das duas assemelhavam-se aos de uma fervorosa torcida, só 
que um tanto mais imponentes, ordenando – sem êxito – 
que o menino “passasse pa dentu”; as duas apontavam para 
a Bíblia, bem deitada no colo de uma delas.

Com o som do badalar dos sinos, despertei do tran-
se em que me encontrava observando-os e imaginei que as 
duas estavam com pressa para banhar o menino; tirar todo 
aquele barro impregnado em seu corpo franzino para que 
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