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Do desejo
[fina pétala acomodando vespas]
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A vida em Marte 

Comecei a explorar Marte há exatos quinze dias. Há ca-
beleireiro, padaria, xérox, chaveiro, farmácia, boteco, galpão, 
casas, igreja, prédio e terrenos abandonados. Tem também 
mercearia, vendedores de peixe, mingau e bolo.

A vida em Marte é agitada. O dia começa cedo e o barulho 
é constante – um zum-zum-zum de veículos misturado a hinos, 
clamores, sirenes, assobios, risadas. Na boca da noite, aqui e 
acolá, a escuridão esconde a terra. Os grilos cantam, os sapos 
coaxam. E a vida segue com seus segredos.

Não é difícil viver em Marte. O duro é descobrir que pe-
destres não são bem-vindos: são raras as calçadas e muitos os 
buracos, carros, motos. Com os últimos é que ando disputando 
cada centímetro. Na maioria das vezes, sou obrigada a parar 
e dar passagem; em outras, me atrevo a invadir o espaço na 
tentativa honesta de escapar de uma poça d´água ou de desviar 
do mato em terrenos baldios.

Um exercício nada solitário, pois, apesar dos riscos, não 
sou a única transeunte. Por Marte caminham dezenas de crian-
ças de todas as idades, velhos, velhas, trabalhadores, estudan-
tes e corajosos ciclistas. Somos como uma turba que se separa 
ao ceder espaço às máquinas. E que se reúne, silenciosa e cabis-
baixa, ao retomar o caminho.

“Outra vassoura, mãe!” – diz a menina que passa em dire-
ção contrária. Acompanho-a curiosa. E, ao ver o dedo indica-
dor da criança, constato que aponta para um pedaço daquilo 
que outrora serviu para limpar o piso de alguma casa. “É por 
isso que gosto de andar nesta rua”, ouço-a dizer. Mas, antes 
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que eu possa apreender a explicação, os passos da pequena 
afastam-se de mim.

O que diria, afinal? Pensava nisso ao encontrar, alguns me-
tros à frente, outra vassoura.

Sinto-me impelida a seguir olhando o chão de Marte. Vejo 
sacos, papéis, pedaços de paus, algumas latas. Um cachorro 
revira o lixo. Uma senhora varre a estreita e poeirenta calçada. 
Um homem acende o cigarro na varanda gradeada.

Venho com sacolas do mercado. E no trajeto, depois da 
menina, da vassoura, dos buracos, da sujeira, das cenas co-
tidianas e do ciclista que me avisa “O saco está rasgando!”, 
encontro um galho de buganvília caído no chão.

Passo por ele automaticamente. Mas, ao notar o que acaba-
ra de fazer, paro e volto alguns passos. Deixo apoiada no solo 
a sacola para poder juntar o galho de onde pendem seis flores 
de cor rosa: “Há flores em Marte”, penso.

Pena que seja somente nos jardins gradeados de algumas casas.
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Estos cigarillos

Troquei a marca do cigarro. Sei que não há nada nesta 
informação que possa interessá-lo, mas se a piedade lhe fez 
alcançar esta linha, leitor, é possível que ao final do texto reste 
algo além de fumaça. Ou não.

Dito isto, explico que a mudança não se deu apenas por mo-
tivos mesquinhos como a falta de dinheiro, mas por rebeldias 
silenciosas. Desta vez, a coisa começou com a lei da oferta. Veja 
o senhor que a cada biboca de esquina há, nas prateleiras, ci-
garros bolivianos ou paraguaios. Nem sempre estão visíveis por 
razões que me recuso a comentar agora, mas acredite: são fáceis 
de encontrar, custam a metade do preço de qualquer marca que 
leve o selo da Souza Cruz e ainda agregam valor linguístico.

Não, não se trata de apologia. Apenas me escapam as pala-
vras e, na solidão ensolarada desta tarde, a única coisa em pé 
ao meu redor são los cigarillos. Não reclamo. Gosto de vê-los 
morrendo aos poucos ao mesmo tempo em que consomem mi-
nutos que bem poderiam ser ocupados com hábitos mais sau-
dáveis. Mas, entre a promessa de vida estendida e a que resolvo 
queimar, há as fugidias palavras. As idiossincrasias desses dias 
tão despudoradamente luminosos e sem sentido.

Há também um barulho insuportável de motor. Desses que 
arrancam os matos que brotam das calçadas e caem, depois, 
junto à sujeira dos homens. Dos ralos, o calor faz subir um 
odor pútrido que, graças a minha simpatia pelos produtos de 
nuestros hermanos, se desvanece no ar sem ofender muito.

Ah, essa língua malemolente! Que saudade de ouvi-la e sen-
ti-la roçando meus ouvidos: Estos cigarillos te están matando. 
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A primeira vez que li o aviso na carteira sorri contente e pen-
sei “Maravilha! Não se deram ao trabalho de alterar imagens 
para aumentar o horror. Usaram palavras”. Palavras, palavras, 
palavras! Quanto poder e susto podem morar nas menores e 
inofensivas palavras: Estos cigarillos te están matando...

Sim, os cigarros estão me matando, assim como os verbos 
escorregadios, a espera, a imagem dos urubus devorando o ca-
chorro atropelado na madrugada de hoje.

Morro um pouquinho também na pressa dos motoristas, 
no preço das passagens de ônibus, na falta de tempo dos ami-
gos, no mau humor da moça que atende na padaria, na vilania 
alheia e até no horóscopo – que este mês promete turbulências, 
desencantos e outras agonias.

E então me dou conta que morro mais ainda na briga com 
as palavras. São elas, e não o mundo, que açoitam minha car-
ne, abrem feridas na alma e fazem escorrer das entranhas o 
insustentável sangue.

É por elas que deixo queimar as últimas esperanças. E, emba-
lada pela sonoridade melancólica da língua – Estos cigarillos te 
están matando –, mais a solidão que tanto prezo, vejo morrer a 
tarde seguindo a fumaça escura e fétida dos cigarros bolivianos.
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