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O b e r r O d O b O d e 11

A TEMPESTADE

Descobriu que queria ser cachorro quando, aos dez 
anos, cobrindo o roxo beliscão dado pela mãe para refrear suas 
tentativas de carinho, camuflado dentre as queimaduras de ci-
garro, decidira fugir de casa, três calcinhas e uma boneca na 
sacola de mercado. Caminhava sozinha pela rua, alheia, ne-
gligenciada pelos transeuntes, quando se deparou com vira-la-
tas grandes, genéricos, que rolavam com constrangedora desi-
nibição sobre detritos espalhados na grama amarelada de sol. 
Alheios ao movimento, às rodas velozes dos veículos que se-
guiam pela avenida, aos gritos dos feirantes, emitiam ruídos 
sufocados de contentamento, atirando-se uns contra os outros, 
empelotados de carrapatos, abscessos, pulguedos, pelos escas-
sos deixando entrever a pele corroída das sarnas, das seborreias, 
das micoses. Viu a felicidade nos rostos finos, descarnados, nos 
olhos remelentos; e deixou-se aproximar, timidamente, de 
mãozinhas cruzadas atrás das costas, da matilha histérica.

Os cães viram a menina quebrada oscilar nos passos de sa-
patos vários números menores e receberam-na de vistas bri-
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12  Ve r e n a CaVa lC a n t e

lhantes, saltos excitados, rabos dançarinos, lambendo suas 
mãos escuras de sujeira, o beliscão roxo, já esquecido, as fe-
ridas no braço, o rosto salgado de lágrimas, sem refreio, cer-
tos do amor e de sua importância para a continuidade da 
existência.

Ela conseguiu olhar para fora de sua gaiola e vislumbrou, 
no cheiro de lixo e no branco pontudo daqueles sorrisos 
constantes que lhe rodeavam, acolhimento e permanência, e 
sem se importar com os sacos pretos de lixo liquefeito, dei-
tou-se pensativa, em uma grandeza de híbrida canina, esten-
dida sobre frutas podres e descartadas, o cabelo cinza mela-
do de manga passada, mosquitinhos minúsculos atrapalhando 
sua visão, cinco ou dez ou quinze quadrúpedes peludos co-
çando e mordendo e rosnando e gargalhando em volta de 
seu corpo franzino. Não voltou para casa, mas seguiu a fila 
bestial – agrupavam-se como se fossem todos machos, ela, 
rainha da prole, se mantinha atrás, a ser guiada, orientada, 
saindo da cidade tortuosa, passeando por escombros de pré-
dios decaídos, por entre entulhos e ferros-velhos, atravessan-
do a rica montanha do lixão, e indo parar num fiozinho fe-
dido de rio, sob uma enorme tubulação, onde descobriu que 
cães e ratos viviam juntos, numa harmonia pouco dada aos 
animais carnívoros, bolos e nós de corpos castanhos na escu-
ridão cáustica do esgoto.

De gatinhas, desbravou aqueles canos estreitos, sempre 
algo peludo a roçar seu corpo nas trevas, mãozinhas deli-
cadas, patinhas discretas, focinhos gelados, carícias bem-vin-
das à menina que só conhecia a mordida do tapa e a fer-
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O b e r r O d O b O d e 13

roada do fogo. Numa curva que dava para um aglomerado 
bonito de árvores floridas, dobrou as calcinhas, empilhou-
-as uma em cima da outra e sentou ali a boneca, bebê sem 
olho nem roupinha, a cabeça de plástico caída, molenga, so-
bre o corpo encardido de pano. Tinha escolhido sua morada. 
Fez de cama o corpo de uma cadela graúda, mistura de pas-
tor alemão com sabe-se lá que bicho de rua, as tetas caídas 
e pingando leite no concreto do cano, mil filhotinhos abo-
canhando e sugando, depois pisando, escalando, mordendo e 
lambendo o corpo exausto da menina, encolhido nos hábi-
tos de antigos receios, mas aos poucos as mãos em punhos se 
soltando, se abrindo, com jeito de dama-da-noite.

Saía do cano para agachar com os cachorros, soltando su-
jeiras, para correr atrás das galinhas que ciscavam perdidas, 
para apanhar alguma amora ou goiaba bichada que se espa-
lhasse pelo chão, beber água da torneira descuidada de al-
guém, procurar nos terrenos baldios por sapatos despareados, 
panos que lhe cobrissem as pernas compridas, algum pedaço 
de pau que pudesse servir de brinquedo aos cães.

Às vezes encontrava pessoas e tinha medo. Em cada rosto 
imberbe via violência e corrupção, seu pavor mudo crescia 
na matilha e causava ensurdecedores ganidos e ladrados de 
quase-morte ecoando na cidade, dezenas de cachorros com 
pelos arrepiados e colunas curvadas em arco. A ameaça, con-
tudo, era ineficaz e supérflua, pois os humanos observavam 
a menina de olhos fechados. Ela não se importava, gosta-
va de ser invisível, corria dentro das padarias e roubava chi-
cletes, por vezes, uma caixa inteira, que distribuía para os bi-
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14  Ve r e n a CaVa lC a n t e

chos, risonha, gostando do cheiro de tutti-frutti, das bocas 
que se abriam e fechavam, babosas, lupinas e engraçadas. De-
pois, voltava para o buraco com desfastio, sentindo-se acolhi-
da, pertencida. Era bonito ver os dentes brancos se acenden-
do em sorrisos no escuro quando ela chegava.

Com o passar do tempo, foi se alongando no maxilar afi-
lado, nos seios pontudos, no olhar oblíquo e recolhido de 
loba. Aprendeu a lamber o fluxo de sangue, a se virar de qua-
tro, a deitar com os machos sem se importar com as unhas 
grudadas na carne dos quadris. Mapeou no cérebro as cur-
vas e caminhos do esgoto e sabia o lugar de cada grade, tam-
pa de bueiro ou boca de lobo. Saía cada dia em um ponto 
diferente da cidade – roubava e corria, rosnava e ameaçava 
os transeuntes com os dentes cortantes que lhe restavam, es-
palhava sua nudez e suas moléstias pelas vielas e estabeleci-
mentos e demarcava os postes com poças amarelo-alaranja-
das de xixi – depois partia sem transparecer vestígios e não 
voltava mais. Abalados, os moradores da cidade sentiam-se 
como se em um sonho ruim, surreal e insano, que desapare-
ce da mente poucas horas depois do despertar. A matilha foi 
crescendo, gorda, numerosa, a cada dia mais faminta; agora 
acostumada com ossos e pães roubados, carnes descartadas de 
qualquer jeito em lixeiras, marmitas envoltas em papel alu-
mínio, bolachas recheadas com gosto de manteiga.

No zigue-zague da canalização brotou uma chusma 
opulenta, centenas de milhares de caninos desenvoltos, in-
teligentes, alguns deles nascidos da menina que há mui-
to havia se esquecido de andar em duas pernas, de articu-
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lar palavras, de pensamentos abstratos, se tornado mulher, 
mas não humana: fêmea, cadela ou loba. A matilha ocupou 
os vãos e espaços do conduto, muito unidos como formi-
gas operárias, construindo ao redor de si um reino de cora-
ção e estômago.

Então, certo dia, vinha vindo um tornado. Ele surgiu de 
início como uma espiral diáfana de fumaça, e o céu tingiu-
-se de negro ainda que, antes, o Sol estivesse a pino, agulhan-
te. Com os ventos e relâmpagos, a noite engolindo a cidade, 
a população partiu em carroças, carros, caminhões e bicicle-
tas, deixando portas abertas, cães e gatos e pássaros e roedores 
largados à própria sorte.

A loba percebeu tudo de uma grade de desaguadouro, 
depois deu as ordens e observou, enquanto surgiam sob o 
olho do furacão os vira-latas, seus filhos, tomando a cida-
de e entrando nas casas como urubus, saqueando e comen-
do tudo, canibalizando os mais fracos e covardes, provando 
da carne humana esquecida, abandonada, em camas chei-
rando a hospital. Na ausência de luz, no vento gelado, ga-
tos vieram sorrateiros, depois cachorros de estimação, ratos 
e hamsters, sapos e jabutis, pássaros e coelhos, cavalos e ga-
linhas. Em torno dela formaram-se círculos concêntricos, 
uma animália que crescia em camadas e camadas, abraçando 
a cidade que, vista de alto, parecia-se com um símbolo ocul-
to de alta magia.

Imóvel em seu domínio, sentada sobre degraus dos quais 
visualizava em grandeza seu império, a loba lambeu o pelo 
negro, luzido, que agora crescia como mato sobre seus mem-
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16  Ve r e n a CaVa lC a n t e

bros extensos, sentindo o cheiro da chuva que nunca viria, 
admirando a inércia da tempestade eterna e, jubilosa, abra-
çou sua vocação de rainha das feras. Então, ela e os animais 
passaram a viver enrodilhados, unificados, em equilíbrio, 
como amantes, na noite escura do meio-dia.
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UM PARDAL  
POUSA NA JANELA

Debaixo da mesa aqui na casa da minha tia dá para ver os 
pés das amigas delas, os pés das cadeiras, um montão de teias 
de aranha que parecem nuvem na bordinha de cima da mesa, 
e o tapete vermelho e amarelo, com vários desenhos que 
parecem cobras e tendas de circo com franjinhas em vol-
ta. Eu vejo os meus pés, eu vejo o meu carrinho de madeira, 
e eu vejo a sujeira preta debaixo das minhas unhas, porque 
eu cutuquei os livros empoeirados do meu tio. É que quan-
do eu venho aqui eu gosto de ficar colocando um em cima 
do outro, assim eles viram castelos, ou então eu deixo alguns 
abertos e em pé pros meus carrinhos passarem dentro do tú-
nel que eles fazem pra se proteger da chuva. Hoje está cho-
vendo, eu tenho muito medo de chuvona e fico prestando 
muita atenção, ouvindo o barulho, mas de debaixo da mesa 
é mais baixo e escurinho, e o trovão parece que fica longe, 
então não tenho tanto medo, eu até gosto, quando não faz 
aquele brruuum, e derruba as árvores e cai raio no poço, que 
nem outro dia, quando eu não tava aqui, mas tava na escola, 
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