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Porta

Cheguei bêbada em casa e não consegui abrir a porta. Não 
tinha porta. Era só eu, bêbada na porta de casa. Entrei. 
Não me lembro de fechar a porta atrás de mim; estava 
bêbada. Tranquei a porta e me atirei na cama. Não tinha 
cama. Estava bêbada e eu flutuava. A cama parecia rodar 
e o teto ameaçava cair sobre a minha cabeça. Não tinha 
teto. Era só o céu repleto de estrelas e eu. E eu flutuava. De 
repente, chuva. Eu, bêbada, deitada na minha cama fiquei 
observando a chuva cair. Acho que passei a noite toda ven-
do a chuva. E enquanto ela caía, eu flutuava. E ficávamos 
as duas bailando no ar. Quando a chuva parou, eu cochila-
va. Acordei assustada, numa cama molhada. Não me lem-
bro de chuva, não me lembro de nada. Cheguei bêbada em 
casa e não consegui abrir a porta.
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Nove

São quase nove da manhã. Quero dizer, no meu coração 
o relógio ainda não bateu nove horas, mas o horário de 
verão dos homens insiste em me deixar perdida. Sou 
uma entre tantos outros que não consegue se adaptar 
ao tempo dos homens. Insisto em obedecer ao vagaroso 
ponteiro do meu coração. É que em meu coração é sem-
pre primavera.
São quase nove da manhã. As cinzas de ontem ainda 
estão espalhadas pelas ruas. As pessoas parecem cansa-
das e completamente desestimuladas com o ano que se 
inicia em 23 de fevereiro. É ano novo, finalmente! Mas, 
devo admitir que eu também me rendo aos caprichos hu-
manos e já estou ansiosa para o próximo feriado. Uma 
quaresma!
São quase nove da manhã de uma segunda-feira que an-
tecede a sexta. São quase nove da manhã de um dia apa-
rentemente comum do verão brasileiro. São quase nove 
da manhã de uma manhã especial para mim. Acho que 
este ano, não vou trocar a pilha do meu relógio. Deixa ele 
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bater sempre quase nove da manhã. Quem sabe assim eu 
terei um ano repleto de manhãs como essa.
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Louca

Estou louca. Acordei ontem e já era hoje. E quando me 
dei conta já era noite. Fugi. Subi os degraus de dois em 
dois e no terceiro tropecei. Cai sobre mim mesma. Arras-
tei meu corpo por entre as casas. De suas janelas meninas 
me olhavam. Cochichavam. Quis entender suas palavras, 
mas entre lágrimas elas “miavam”. Feito gato mesmo. Eu 
arrastada ia seguindo louca. Muda, suja e rouca. Corri de 
um cachorro e desci de um muro. Fugia, mas não sei de 
quem. Sobre meu corpo caído repousou um pássaro. E 
sobre o pássaro o mundo inteiro. Tropecei no terceiro de-
grau. Era noite, ou eu estava louca. Sobre o muro tinha um 
gato e sobre o gato... Acordei quando já era noite. Sai cor-
rendo feito louca. Não vi o terceiro degrau. Tropecei num 
pássaro. Por entre as casas surgiu um cachorro. Ele miava. 
Subi no muro. Cai sobre mim mesma. Fugia do cachorro, 
mas não sei porque. Acordei louca e ainda era ontem. Pu-
lei a janela e ainda era noite. 
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Nada fazia sentido e eu seguia sozinha. Louca. Perdida no 
meu próprio verbo. E a cada passo uma dúvida e em cada 
dúvida um vazio. “Estou louca”, gritei. E o mundo inteiro 
me aplaudiu.
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Espera

Já não sei ao que venho. Bato à porta, mas não sei a quem 
procuro. Talvez eu queira algum sorriso perdido, algum 
amor corrompido. Talvez eu queira um colo, um abrigo. Se 
a porta não abre eu não ligo; insisto. Quero bater palmas, e 
ri de mim mesma ali em pé diante à porta. Quero esperar. 
Preciso esperar que algum rosto desconhecido venha ter 
comigo à porta. Quero ver dois olhos desconhecidos en-
carando os meus. Quero tremer a alma se o cachorro latir. 
Quero correr o risco. E se eu pular o muro? E se eu fugir? 
Quero esperar. Já bati à porta, e agora nada mais importa, 
se houver demora posso me sentar.
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Ontem

Não tenho vivido bem. Tenho dormido muito e comido 
mal. Tenho acordado cedo. Hoje quando acordei ainda era 
ontem; mas já era sem tempo, tive que me levantar. Sai pro 
trabalho, mas era domingo. Voltei. Acordei tarde; devo ter 
perdido a hora. Conferi o relógio, mas já era quarta. Não 
tenho vivido bem. Acho que morri dois dias. Levantei da 
cama só às duas da tarde. Tinha que trabalhar. Escovei os 
dentes e peguei as chaves. Sai e não me lembro se tranquei 
a porta. Perdi dois ônibus enquanto eu decidia se subia 
pra conferir a porta. Já era tarde, ia me atrasar. Peguei um 
táxi. Desci dois quarteirões antes quando percebi que es-
tava sem a carteira. Cheguei ao trabalho já fazendo hora 
extra. Não pude ficar. Voltei a pé pra casa. Ganhei dois 
calos e uma dor de cabeça. Decidi me deitar. Conferi o re-
lógio e ainda era cedo. Não tenho vivido bem. Qualquer 
coisa entre um dia e outro foi suspenso. Qualquer coisa em 
mim virou lacuna.  Amanhã, quando acordar, vou comprar 
pilhas novas pro meu relógio.



www.editorapenalux.com.br

semnilce@gmail.com

/nilce.freitasdelmeida


