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Paixões e Gramática de domingo à noite

Namorados deveriam ser tópico de estudo científico à parte 
do restante da humanidade. Casais em início de namoro são exa-
cerbadamente dotados de sentimentos de cumplicidade e gentileza, 
ultrapassando qualquer resquício de raciocínio lógico, acima de 
qualquer expressão de inteligência de outro exemplar da espécie. 
Exercem fenômenos quase surreais de melodrama e romantismo, 
tipicamente aos domingos à noite. (Perceptíveis, apenas, sob aná-
lises críticas, materialistas e/ ou inteligentes.) Namorados adoram 
domingos à noite. 

Planos para um fim de semana perfeito: 

Ela: Amanhã cedo poderíamos ver os ingressos para a ex-
posição, né, benzinho?

Ele: Claro meu docinho-inho-inho. Onde estão vendendo os 
ingressos, ahn? Minha florzinha!

Ela: Acho que no shopping tem, Putucuxo.
Ele: Meu bebezinho quer ver os ingressos? Que linda!
Ela: (Suspiro.) E o meu amorzinho não quer?
Ele: Claro que quer!!! (Slashslishslash!1) Mas meu amor, 

você vai lá ver os ingressos por quê? Ahn??

1. Slashslishslash: onomatopeia para beijo de língua que usava sonoramente durante 
quaisquer cenas de beijo na minha infância, causando embaraço e incômodo aos 
envolvidos. Sempre quis trazê-la à linguagem escrita. Agradeço pela oportunidade.
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Ela: Ah, porque semana que vem não temos nada para fa-
zer, fofo.

Ele: (Extasiado.) Mas como minha namorada é inteligente... 
Inteligente não! – GENIAL!!! – você é genial, Cicinha! Um fim de se-
mana livre e já quer lançar uma tendência mundial! Minha gatinha!

Ela: (?)
Ele: Já posso ver seu futuro, meu amor: milhares de pessoas 

se reunindo para ‘ver os ingressos’, sua maravilhosa e reconhecida 
exposição de ingressos!! (Imaginem só!!) Pessoas vindas do mundo 
todo para, como você, admirar os pequenos ingressos por amor, 
por ARTE!!! Sem nada em troca além de satisfação pessoal e...

Ela: Putucuxo, pare...! Eu quis dizer ‘ver’ de ’comprar’, não 
surta, bebê!

Ele: (De coração partido, iniciando a briga de domingo 
à noite – casais de namorados adoram brigas de domingo à noi-
te.) ‘Ver’ de ‘comprar’? Não são sinônimos! ‘ver’ de ‘enxergar’,
‘comprar’ de ‘adquirir’, fosse assim um cego não poderia ir a shows, 
né? Como iria ‘ver’ o ingresso?!

Ela: Tudo bem meu amor, me perdoe. Eu não quis lhe ofen-
der, estava querendo dizer ver os preços, os horários, os lugares e não 
cultuar os ingressos, tá? Então, vamos adquirir os ingressos amanhã?

Ele: ‘Adquiriremos’! (Triunfante.)
Ela: Está me corrigindo?
Ele: Não, apenas garantindo o livre comércio e suas expansões...
Ela: Livre comércio?!
Ele: A garantia de realizar transações comerciais pela inter-

net, sem ter que ‘ver’ nada! Como os ingressos que adquirimos para 
o show do Evanescence, sem vê-los!!

Ela: Está bem, docinho... Esquece esse assunto e vem aqui-
zinho, veeem!
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Ele: Não tente me persuadir com essas suas carícias infa-
mes! Preciso garantir a superioridade vocabular da nossa descen-
dência!!!

Ela: Tá, tá, mas não precisa chorar, Gutinho, afinal, nada dis-
so tem importância. Nosso amor é maior do que se possa expressar 
com qualquer palavra! (Mulheres, o que seria do mundo sem elas?).

Ele: Olhe aqui, Maria Cecília, pare de diminuir o nosso idio-
ma. Ele pode expressar qualquer – eu disse QUALQUER – coisa!

Ela: Augusto, eu não tenho culpa de você não entender o 
que eu falo; linguagem figurada, Augusto! Estética, estilo, variação 
linguística!

Ele: E o real significado das palavras, para onde vai? Ahn... 
Ahn???

Ela: Pra rua, como você!

...

Ele, chegando à calçada de casa, suspirando que ela podia – 
sim ela podia – ter dito ‘informar-se’ sobre o ingresso, se queria as 
malditas informações.

Ela, tentando dormir, pensando porque o Augusto não en-
tende o que ela fala. Seria ele meio surdo? Bem que ela desconfiou 
quando em certa ocasião, na frente dos amigos dele, disse que o 
namorado seria um astro e o rapaz foi embora, chorando, achando 
que ela dissera asno.

Semanas depois ele pensava apenas que o ingresso tinha 
sorte, teria, enfim, sido visto por ela... Visto e tocado. E ah, como 
ele invejava o tal do ingresso: 

– Aposto que ele não sabe etimologia.
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Sexologicamente falando

Somos pós-modernos, capitalistas, libertários. Fizemos his-
tória, ciência, política e a Roberta Close. Falamos de direitos, de 
arte, do vizinho, dos buracos negros, da crise, de Deus, dos pedaços 
de seres humanos arrancados na guerra e tratamos morte como es-
tatística, friamente, todo dia enquanto jantamos. Liberdade de ex-
pressão levada ao pé da letra, com arroz, feijão, carne moída, salada 
de tomate e direito à sobremesa. Mas, a era da informação transfor-
ma-se subitamente na idade da pedra quando se trata de sexo.

Os pais terminam de falar sobre os novos tratamentos de 
combate ao câncer e da grande evolução da ciência e da medicina 
e, em seguida, juram de pés juntos ao filho pré-adolescente que a 
cegonha trouxe o seu irmãozinho:

– E então, a cegonha bateu na porta com seu bico com-
prido e sua mãe e eu atendemos, então ela nos entregou seu ir-
mão, entendeu? Não, ele não estava dentro de um ovo... Ah, por 
que ela não entregou para o vizinho...? É porque era para nós, 
mamãe e papai encomendaram. Não, você não pode encomen-
dar um bebê para você pela internet...! A cegonha só traz bebês 
aos casais muito apaixonados. E como ela sabe que somos muito 
apaixonados...? Ahn, eh, ah, ahn... Sim, sim, é que ela também 
viu o papai em cima da mamãe naquele outro dia... Agora pra 
cama, mocinho, chega de perguntas! – assunto encerrado e a mãe 
corada de vergonha...
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A criança, preenchendo o questionário: “Pai, o que é 
sexo?” – e temos um pai desesperado, gaguejando: “pergunta pra 
sua mãe”, enquanto procura o telefone da pervertida da profes-
sora, que escreve ‘sexo’ num questionário de 3ª série. Depois de 
esbravejar meia dúzia de palavras sem sentido no telefone com a 
dona Selma, vê a cara de decepção da esposa, olhando pra ele de 
rabo de olho e fazendo uma negativa com a cabeça ao responder: 
coloca ‘feminino’, filha.

Estamos no século 21, e sexo é um grande tabu ainda que, 
subconscientemente, seja a grande razão da existência. Cientifica-
mente falando, temos que procriar para a preservação da espécie. 
Religiosamente falando, temos que nos multiplicar e encher a terra. 
O sexo está gravado no nosso código genético e na nossa alma.

Não é à toa a supervalorização do sexo na nossa sociedade 
tupiniquim. Analisando a ciência, a política (e até a Roberta Close), 
percebemos que tudo, das mais malignas até as mais despretensio-
sas das atitudes, tem um mesmo intuito final: sexo.

Os rapazes aprendem seu violãozinho para paquerar as ga-
tinhas, para fazer sexo. As moças se interessam por arte para co-
nhecer pessoas mais cults e ter o sexo que só elas proporcionam. 
Ninguém estuda por que é bonzinho. As pessoas estudam, para ter 
um futuro promissor: um emprego bacana, um carrão, uma aura de 
fêmea ou macho alfa e, assim, arranjar um bom partido para fazer 
mais sexo e com mais qualidade. As pessoas são legais para serem 
mais amadas, mais queridas e, assim, ter sexo mais fácil. Uma hora 
ou outra o sexo entra na história, algumas vezes a relação é mais 
direta, outras vezes mais oculta, mas sempre entra.

Alguns indivíduos mais pudicos ficam inconformados com 
essa minha teoria, até tentam argumentar: 

– Eu não faço trabalho voluntário por causa de sexo.
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– Claro que não! Você faz trabalho voluntário, para ficar de 
bem com a vida, e assim mais saudável e mais bonito, para conquis-
tar mais pessoas e fazer mais sexo – respondo.

– E as doceiras? Os nerds? Os ativistas? Os padres?
– Conquistar pelo estômago; sexo geek; sexo anárquico; pe-

dofilia, respectivamente – revelo com ar vitorioso, sob olhares de 
repreensão dos colegas.

– E quem já tem sexo?
– Quer mais e melhor – triunfo.
O mais intrigante é que alguns se revoltam, outros se cho-

cam, mas ninguém consegue encontrar falhas nessa argumentação; 
no fim da conversa, sempre um reclama: “eu não faço as coisas pen-
sando só em sexo, não sou tarado.” Piedosamente, respondo que 
não é essa a questão, não se trata de ser tarado ou não, mas de ser 
humano e hipócrita ou humano e sincero, que está tudo ali, no sub-
consciente.

Se as pessoas ameaçarem me apedrejar, (apedrejamento: ri-
tual bárbaro comum no século 21, no qual as pessoas arremessam 
pedras em quem ousa falar a verdade), eu arremato: 

– Nós não somos tarados! Deus não nos mandou encher a 
terra? Ninguém poderá dizer que não estamos nos esforçando!
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(Des) Evolução

Em meados de 2030 um ser evoluído passeava pelo que um 
dia fora a metrópole de São Paulo, os únicos vestígios que via eram 
algo que lembrava uma civilização primitiva devastada, provavel-
mente pela guerra de 2025, que acontecera em plena ditadura polí-
tica. A mídia reportou que as causas da guerra com os EUA foram 
os incômodos protestos ambientalistas que rejeitavam a genial ideia 
de transformar a Amazônia na fazenda do mundo, com direito a 
soja, café, cana-de-açúcar, bovinos e galináceos; entretanto, fontes 
menos lícitas relatavam – quando vivas – que o real motivo foi que 
nosso amado-justo-honesto e louvável ditador não queria dividir 
lucros – monopólio! – e disse um sonoro “Fuck you and relax!” 
quando o ilustre-amado-simpático e honesto presidente norte-ame-
ricano perguntou:

– But, mister president, o que o mundo comerá se o Brasil 
não dividir?

– O mundo não é redondo? Que faça dieta! Mas o compa-
nheiro não se preocupe, faça como seu antecessor, coma a secretá-
ria! – respondeu nosso sábio líder.

E o Brasil, que já vinha quase dez anos em guerra civil – debai-
xo do tapete – ganhou mais dez de guerra mundial. Não sobrou quase 
nada, quase nada da bela paisagem com cores já desbotadas que Simão 
leva na memória. O que sobrou do país ficou selvagem, luta por sobre-
vivência, luta por comida, brasileiro sabe bem como é isso. 
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