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1 - Introdução

Estou mais uma vez no chão. Tropecei no vento. 
Cinco anos de passagem pela nebulosa vita brevis. No ter-
raço. Próximo fica o quarto onde meu pai agoniza com 
câncer colorretal. Meus gritos pela dor da fratura perdem 
para infinitos uivos que meu pai canta. Acordei fúnebre e 
fatal. A senhora morte já lhe faz visita. Acena da janela. La 
Catrina coloca o ser no nada. Ri. Dança. Eu a vejo. Desde-
nha do meu fêmur partido. Muitos desses momentos vol-
tam a ocorrer minimalisticamente. Ou será uma música 
atonal? A sagração da primavera. Traz dor e morte. Entre 
tantos gritos ninguém ouve. Estranho. Surdez providen-
cial. Esqueçam os mortos. Fato. Destino. 

Mas estou no chão. A urina escorre. Vejo sangue 
escorrer do meu dente quebrado. Caí com o rosto no 
chão. Mais um dente. A ausência de ajuda é questão de 
prioridade. Entram no quarto do meu pai e injetam mor-
fina na veia. Os gritos não cessam. O câncer em estado 
terminal se assemelha ao Brasil pós-golpe. A tragédia é 
anunciada. Acabamos torcendo por uma última cópula 



12

selvagem e glamourosa com Dona Catrina. Entre urina, 
sangue, fezes e dor eu tenho um arrebatamento e ouço 
um coro de anjos distante a cantar. Não reconheço a me-
lodia. É triste. Choro. Não acredito em anjos. Penso ter 
enlouquecido aos 5 anos. O coro de anjos aumenta o vo-
lume. Agora consigo discernir a canção de ninar. “Boi da 
cara preta”. Anjos tocam essa boba ladainha? 

Acredito ter desmaiado de dor. Acordo engessado 
no hospital. Meu pai? Tinha sido levado para o hospital 
dos servidores. Minha mãe iria passar os últimos dias de 
seus quarenta anos à espera do derradeiro suspiro. 

Acordo da anestesia de vez. O processo de desper-
tar é lento. Busco os anjos e a ridícula canção de ninar. 

Sou enrolado num pano e volto para casa. Ao ser 
colocado no sofá, pois naquele tempo só tinha uma tele-
visão e um único canal e só restava esse lazer, pergunto: 
Cadê Deus? E seus anjos? Olho um espelho partido que 
está em cima da cama. Jogo no chão. 5 anos de azar? 
Só rio. Entre dor e desalento, tiro da minha pele várias 
histórias. Eu, o Quasimodo top, vou tecendo o feminino 
que habita em mim. Uma mistura do real com minha 
imaginação. Dou voz a narradoras. Sou elas.  As histórias 
se entrelaçam com minha vida. Estou na década de 80. 
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Momento de transição para o país e meu corpo.  Agora 
sou Adriana. Incorporo a personagem. Like a Virgen? I 
don’t know. What?   
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2 – Entre Deus e o Diabo

Adriana. Nomeada. Ao acaso. A mãe encontrou 
restos de uma revista com a foto de uma atriz na capa. 
Registrou. Pai desconhecido. Qualquer um entre Deus e 
o diabo. A mãe tem 20 anos. Está cursando enfermagem. 
Pais separados por ausência de química que durou cin-
co dias. Três? Vem da classe média e vai com as outras. 
Olhos castanhos claros, cabelos pretos, um metro e ses-
senta. Pele clara. Um tipo atraente.

O tempo passa. Yasmin, mãe de Adriana, já está 
formada. Trabalha como coordenadora em faculdade 
particular e dá quatro plantões noturnos no zap. A filha, 
de 16 anos, jovem, pele morena e cabelos longos. Tem 
uma relação indiferente com a mãe. Foi criada entre a 
creche e casa da avó. Comportamento sedutor, rebelde, 
com traços de sentimentalismo de novela mexicana. Re-
play materno? Estuda à força. Forca. Foi reprovada uma 
vez. Nos outros anos, boquete. Um dia, ao sair para noite, 
bebeu muito. Usou pó. Com um mix de revolta e vazio, 
transa com várias pessoas diferentes. Independente do 
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sexo. Mom again. Transgeracão. Tereza D’Ávila id. Orgas-
mo místico.

Acordo do sonho. Estou com gesso das pernas até 
a cintura. 13 anos. A queda foi de uma cadeira quebrada. 
Sonho estranho. Não consigo me mover. O sono não vol-
ta. Penso em salvar Adriana. Tolice. Um impulso ocioso e 
idiota. Estava apaixonado pela garota do sonho. Carência. 
Abismo. Onan castrado por Lacan.

Sinto vontade de fazer xixi. Tento pegar o penico 
na cadeira. Muita dificuldade em colocar. Acaba derra-
mando. Passo o resto da noite olhando para o teto escuro. 
O odor começa a tomar conta da sala. 

Amanhece. Cochilo por minutos. Adriana me 
pega no colo. Choro de alegria. La Pietá. Tereza D’Ávila 
intumescente cristologia clitoriana. Acordo e sinto mãos 
me limpando. Adriana? O sonho acabou. Peço analgésico 
e peço que liguem a TV. Vejo o saci na tela e contento-me. 
La Pietá. Adriana nunca existiu? Tereza D’ávila atinge o 
clímax. O gesso, viscoso e com raios de sangue, testemu-
nha o martírio.
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3 - Ah, Driana

Uma noite ruim. Tudo vazio. Os caras e as minas 
são como sorvetes. Chupa e o gosto desaparece. A infe-
liz da minha mãe mente muito. Um dia a vi no hospital 
usando morfina no repouso. Ela riu. Nunca foi mãe. Mor-
te, talvez. Sou um peso. Vez por outra, me corto. Braços, 
pernas. E a coleção de giletes. Minha avó é uma existência 
sem vida. Reclama de dores, da vida, da má sorte. Vai ao 
psiquiatra usar antidepressivos e ansiolíticos. Não adian-
ta. Reclama da vida a todo segundo. O colégio para mim 
é obrigação. Detesto. Pego muitas filas. Uma arte que de-
senvolvi. À noite, quando bate o tédio, saio e vou beber, 
fumar erva, usar doce e transar. O único exemplo bom 
que peguei da minha mãe foi o de usar camisinha. A nos-
sa relação se resume a isso. É tudo. Mãe e filha. Sagrada 
família. Meu pai? Um esperma. Não acredito em nada. 
Será Deus um esperma gigante? 

Numa dessas noites estava num bar e fui ao ba-
nheiro. Ouvi gritos. Uma jovem que aparentava ter 15 
anos. Três boys estavam em cima dela. Parecia estupro. Se 
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