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Metade de um cigarro, uma taça de tinto, papel e caneta. 
Todos iluminados pela luz fraca de uma mesinha improvisada ao 
lado da cama de um quarto de hotel caindo aos pedaços. Mais uma 
madrugada silenciosa, como todas as outras. É torturante encostar 
a cabeça no travesseiro e ser currada pelos fantasmas de um passado 
trágico. Por isso, vomito fumaça, álcool e o meu coração, em cada 
linha torta que queima na ponta dos meus dedos. 

A porcaria da luz começa a piscar, fraquejando das pernas, 
avisando que irá pifar. E pifa. Merda, estava indo bem no poema. 
Bom, o jeito é voltar pra cama e me revirar de um lado para o ou-
tro, feito um peixe apanhado d’água, já que a última lâmpada que 
funcionava por aqui foi pro saco na semana passada. Antes de me 
deitar, cambaleio no escuro, vou até a geladeira e me sirvo mais 
uma taça de vinho. Para a minha estupefata surpresa, assim que 
abro a porta da geladeira uma luz se acende. E que haja luz! Ergo 
a taça ao alto, numa cena melancólica e vergonhosa. 
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Levo a mão até a pequena lâmpada que fica abaixo do conge-
lador. É quente, queimo os dedos. Vejo que o bocal serve direitinho no 
que está na mesinha improvisada. Durante longos anos de literatura, 
aprendi que nunca se deve deixar um bom poema pela metade. Essa 
lâmpada vai me quebrar um galho fodido. Porra. São duas da manhã 
e faz um frio do caralho lá fora. Além de tudo, não tenho um centavo 
furado na carteira, sendo que, em três dias, a merda do aluguel vence, 
e aposto o rabo que a proprietária não vai ter misericórdia da minha 
pobre alma pobre. Também pudera. Basta o mínimo de inteligência 
para perceber que ela me detesta. Toda vez que me vê, ela se corrói de 
qualquer coisa mesquinha, por qualquer motivo mais mesquinho ain-
da. Ah, pro diabo. Encaixo a lâmpada no bocal, e uma luz meia-boca 
dá o ar da graça. E que haja luz, e que haja poesia!

O amor que eu sentia por você estava  
impregnado na minha 
pele.

Então eu cravei as unhas nos meus pulsos 
e arranquei a principal testemunha 
dos seus dedos 
beijos 
e dentes.

Arranquei as vestes miseráveis  
do meu amor solitário 
e cortei-lhe a garganta. 
Deixei que sangrasse. 
Aceitei que morresse.



 | 17

É impressionante ver o quanto fui estragada por mim mesma 
e que a podridão que mora dentro de mim debruça sobre qualquer 
porcaria que eu escrevo. Tenho só vinte e quatro anos, mas já passei 
por horrores de guerra mundial. Há quem diga que isso faz parte 
da vida. Porém eu discordo em partes. O castigo divino deve ser 
proporcional ao tamanho da desgraça encarnada que é o indivíduo. 
De certa forma, um fardo equivalente à capacidade de carregar já 
estaria de ótimo tamanho. Porém o distribuidor de fardos exagera. 
Mas só às vezes. Bem às vezes.

Poema feito, mato o vinho e vou fumar o último careta no 
beiral da janela, antes de desabar na cama. Do oitavo andar deste 
cortiço, consigo mergulhar nas luzes de uma cidade que não dor-
me. Ah, Belo Horizonte, por que diabos eu fui te conhecer? Cruel 
e maravilhosa. A soma de dois extremos. Fria e calorosa. Aconche-
gante e torturante, o berço dos meus mais encantadores e sórdidos 
sentimentos. Padroeira dos meus sorrisos intensos. Madrasta das 
mais geladas lágrimas que eu deixei de prêmio, em cada esquina.

Lá em baixo, vejo as putas, os bêbados e todos os desafor-
tunados que morrem de amor. Todos fodidos, achando que são es-
peciais para alguém, ou talvez para eles mesmos. Vítimas do pró-
prio ego e do ego alheio. Extensões humanas da sarjeta, relicários 
ambulantes de sonhos despedaçados. Gente como eu, como todo 
mundo. Boa gente.

Termino o cigarro. Sinto cócegas nos pés, é Amy. Ah, sem 
ela o meu fundo do poço teria, no mínimo, mais uns cinco subso-
los. Pago quase o dobro para a proprietária pra que ela possa ficar 
comigo. A desculpa é que uma pastora alemã não é o animal ideal 
para um prédio desses. Na verdade, o ideal para um prédio desses é 
deixar de existir. O ideal para um prédio desses é desmoronar como 
todo mundo dentro. Pra puta que pariu o egoísmo e seus donos.
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Ela ainda é um filhote, mas já é quase do meu tamanho, 
quando fica de pé. Parece uma dinossaura desengonçada, de olhar 
meigo e cativante. Uma fofura. Nutri por ela um amor sem igual, 
que eu sequer fui capaz de oferecer pra alguém, salvo para uma pes-
soa. Uma pessoa desprezível, por sinal. Sei que, por Amy, não vou me 
submeter às mesmas coisas a que me já submeti por amor. Sei que as 
chances de tomar no cu por causa de um cachorro são bem menores 
do que se comparadas com qualquer outra coisa. De todos os cães 
que estavam à venda no pet shop, me encantei por Amy. Talvez por 
ela ter um olhar triste, carente. O rapaz disse que ela estava lá há mais 
de três meses e que ninguém sequer pensou em levá-la para casa. 
Disse que chorava muito e que parecia doente. Não sou veterinária, 
mas acreditei que ela pudesse ser feliz comigo. E não deu outra: ela é 
a cadela mais encapetada que eu já vi na vida. Não para um minuto. 
O que ela tem de arteira tem de companheira. Escuta meus lamen-
tos, me aquece nas noites frias e lambe as minhas lágrimas, com uma 
puta língua que parece ter um metro e meio. São só dois meses de 
convivência, mas... sei lá. Parece que já nos conhecemos há uma 
vida. Anjos são cachorros com asas, e cachorros são anjos peludos, 
que correm atrás do próprio rabo.

Escovo os dentes e ajeito as madeixas ruivas, num pequeno 
espelho embaçado, no banheiro improvisado do quarto. Pra ser sin-
cera, tudo nessa espelunca é improvisado, puta que pariu. Tiro o 
sutiã e coloco a velha camiseta surrada com a cara do Johhny Cash, 
que é ótima pra dormir, mas desde que seja com a companhia da 
calcinha mais relaxada e broxante da gaveta. Faça o frio que for, 
esse é o meu pijama. Pulo na cama, e Amy vem atrás. Beijo de boa 
noite, lambida de boa noite. Adormeço.
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Acordo com os raios do sol, que entram sem pedir licen-
ça. Entram pelo simples prazer de entrar, para acordar mais uma 
fodida, e lembrar a ela que a vida não acabou e que por aí vem mais 
um dia, que pode ser bom ou não. Via de regra, o ilustre astro-rei é 
o despertador dos miseráveis, pois surge todas as manhãs para deixar 
bem claro a eles que todos não passam de merda de mendigo, e 
que, para aqueles que possuem um pouco mais de sorte que eu, já 
está na hora de trabalhar. 

Aterrisso os pés no chão gelado e encho os pulmões de de-
terminação e entusiasmo. Preciso pagar o aluguel, comprar comida 
para mim e para Amy. Hoje vou procurar um trabalho e só volto 
com a minha carteira assinada e pelo menos metade dos meus pro-
blemas resolvidos. Amy, preguiçosa, fica na cama, como se fosse 
parte dela. Relaxo na privada e dou uma mijada sonolenta e tipi-
camente feminina, acompanhada de espreguiçadas sem fim, que 
durarão até o meio-dia, sem sombra de dúvidas. 
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Enquanto escovo os dentes e estico de fato o corpo, percebo 
que a minha coluna está toda dolorida. O colchão de merda desse 
lugar é mais fino que a linha tênue do meu juízo. Pelo menos não 
chega a ser tão letal quanto o concreto da cadeia, onde passei três 
anos da minha mais voluptuosa juventude. Na prisão, é impossível 
ter uma boa noite de sono. A palavra “cadeia” e a expressão “boa 
noite de sono” nunca estarão presentes numa mesma frase, a não 
ser que a frase seja uma negativa. Lá é tudo muito incerto. Não 
existe a certeza de que se vai dormir, muito menos de que se vai 
acordar. É um cão dos diabos. 

Porém devo tentar esquecer isso. Passou, passou, como dizia 
a minha finada mãe, quando eu tomava um susto ou ralava o joelho 
até o osso. Abro a geladeira e rezo pra ter a sorte de encontrar algu-
ma coisa para comer. Vejo que ela está sem luz e, por um segundo, 
quase praguejo mais uma vez contra a minha vida de merda, e pelo 
quanto sou uma azarada fodida. Daí me lembro que tirei a lâmpada 
na noite passada, para escrever. Ajeito a calcinha atolada no rabo, 
como uma fatia de pão, e vou para o banho. 

O banho é um dos momentos mais filosóficos e reflexivos 
de que um ser humano dispõe. Uma das maiores invenções da his-
tória foi o chuveiro, motivador das decisões mais importantes que 
tomamos na vida. Nele, traço planos, faço as contas do que tenho 
que fazer para sair da merda. Penso, antes de tudo, em cada boceta 
que chupei, ao longo da minha até então breve vida. Não dá outra: 
dedo na xota e gozo no ralo. 

Saio do banho, seco o cabelo e o corpo. Entro no terninho 
cinza da Armani que Paula me deu de presente, assim que saí da ca-
deia, há dois meses. Sem ela, eu já estaria morta. Ou louca. Arran-
jou-me um advogado, me visitou. Vez ou outra me liga, pra saber 
se quero trabalhar com ela, como prostituta. Sempre nego, dizendo 
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que vou tentar mudar de vida e fazer as coisas direito. Ela atingiu o 
sonho dourado de toda garota de programa: se tornou cafetina. As-
sumiu os negócios de Belle, depois que ela me roubou e fugiu, me 
deixando desnorteada e currada de amor. Que Belle esteja morta e 
que o diabo tenha fodido o seu cu, com o pau besuntado com areia 
e sal grosso.

Na caixinha onde guardo meia dúzia de bijuterias, encontro 
o terço que ganhei da minha mãe, no dia da primeira eucaristia. 
É a única lembrança que tenho dela. Cada vez que olho pra ele, 
lembro que eu não pude me despedir, quando ela morreu. Por mais 
que nós duas nunca tivéssemos nos dado bem, eu saí de dentro 
dela, porra. É duro saber que nunca mais se verá alguém. Por isso 
me doeu tanto: queria tê-la visto pela última vez. Ela morreu en-
quanto eu estava cumprido pena. Certo dia, a carcereira me disse 
que tinha um telefonema pra mim. Achei estranho, pois ninguém 
nunca havia me ligado. Paula aparecia nos dias de visita, mas nunca 
ligou. Do outro lado da linha, era Maria Clara, minha irmã mais 
nova. Assim como minha mãe e meu pai, ela nunca concordou 
com as minhas decisões. Ligou pra dizer que a mãe havia morrido, 
havia pouco mais de um mês, vítima de um infarto fulminante. 
Disse ainda que só me avisou por desencargo de consciência e que 
aquilo era mais do que eu merecia. Doeu pra caralho. 

Respiro e mando todos os fantasmas pra puta que pariu. Não 
é hora de lustrar os assoalhos da minha memória com um desfi-
le macabro pelo passado. Borrifo o Carolina Herrera, sem avareza. 
Outro presente de Paula. Subo nos saltos, beijo a testa de Amy e 
saio. Levo na bolsa o maço de careta, batom e o vale-passagem para 
o ônibus. Na portaria, Seu Joaquim, um sujeito careca, gordo e im-
becil, que se diz porteiro. Deprimente e fodido feito o prédio, feito os 
inquilinos. De tão gordo, a camisa deixa escapar a pança cabeluda e 
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asquerosa, que mais parece um cinto de banha, despejado em cima 
das coxas. O bigode sujo de catarro enfeita a sua horrenda figura. 
Um baita filho da puta, que despeja sobre mim as cantadas mais 
infames que o diabo já ensinou a alguém. 

“Bom dia, ruivinha. Que delícia, hein?”
“Vá se foder, seu merda.”
“Vem aqui que eu te mostro como se faz, cachorra.”
“Vai tomar no cu.”

Não deve aguentar cinco minutos de boceta. O pau deve 
fazer parte da banha, espremido entre as duas pernas de elefante 
e a barriga de morsa. Um verme, um inútil, um nojento. Enfim, é 
melhor esquecer esse infeliz e não deixar que ele estrague a minha 
perseverança particular, que, inclusive, sempre se fez presente den-
tro de mim por uma gota miúda. 
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