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Que se come frio

Eu sempre achei que seria recompensada por todas as mi-
nhas perdas. Eu teria compensações por merecimento pela 
dor absurda. A vida levou meu pai e mãe naturais, depois le-
vou meus pais adotivos e meu irmão adotivo, depois levou mi-
nha casa, minha Ilha, a casa de Tambor de seu Bernardo, le-
vou também meu sotaque, minha saúde, minha gente virando 
poeira na estrada da janela do Ita. Acordei no deserto de uma 
multidão desalmada. Achei que fosse o tempo de enfrentar o 
Demo. Não foi. Lá do alto de meu ego eu esperava os prêmios, 
as conquistas e o reconhecimento. Tudo vaidade. Eu era vai-
dosa de minhas perdas. Quando fui ser professora na perife-
ria da periferia descobri o tamanhão do meu ego. Meninas e 
meninos que sequer conseguiam pensar sobre suas faltas. Eu 
tinha os livros e a literatura. Não era pouco, porque dava pra 
sustentar meus ombros de pé. Os meninos me ensinaram que 
a história não compensa ninguém se você fica esperando re-
paração. Era preciso fatiar o ego e comer aos pedacinhos, fei-
to miúdos de porco. Chouriço de ego. A vida não te compensa, 
rapaz. É preciso ir lá e fazer a revolução sem rastro algum de 
piedade. É faca nos dentes e sangue nos olhos. Quando a car-
ne esfria é que ela ganha sabor.
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Colônia

Um dos meus primeiros trabalhos na vida foi num armari-
nho. Eu tinha uns 15 anos. A dona era uma portuguesa que 
contratava criança para trabalhar por míseros dinheiros. Na 
mesma época li “Crime e Castigo”. Lia em pé nas longas ho-
ras vazias sem clientes. Alfinetes, linhas, botões, meias, bugi-
gangas de plástico, brinquedos de plástico, muita merda de 
plástico. Em meus delírios, ainda bem acordada, me imagi-
nava a assassina da patroa branca e rosada. E foi por tanto de-
sejar que um dia pedi demissão. A bruxa me pagou as horas 
do dia e só. Disse que pagava o restante depois, mas nunca. 
Joguei todas as pragas que eu conhecia nela, todo mau agou-
ro. Todos os dias esmagava seus olhos e apertava seu pescoço 
gordo e suado até sentir bom prazer. Quando chegou o Natal, 
a bruxa enfim me chamou no armarinho. Achei que fosse pa-
gar o que me devia, mas nunca. Pegou um embrulho mal feito 
e estendeu a mão. “Toma. Estamos quites”. Fui rasgando o pa-
pelão pelo caminho. Era um grande e desconjuntado bebê de 
plástico. Fui arrancando parte por parte até chegar em casa. 
Tentei esquecer, mas nunca. Posso sentir o gosto de plástico 
até hoje na boca. Queria uma revolução, mas o mundo era fei-
to de dor e barbárie.
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Rebu

Três horas da madrugada. Das Dores, a manicure, foi chamada 
para reconhecer o corpo da morta, a mutilada de rosto. Cabelo ar-
rancado. Mamilos decepados, o corpo desfeito feito boneca que-
brada. Das Dores entrou no carro do policial, um primo distante. 
No caminho foi lembrando de Tiana que um dia foi Sebastião. Se-
bastião chegando com as sacas da feira era imagem antiga, guar-
dada na carteira em 3X4 sumindo de cor no amarelo. “Das Dores, 
eu trouxe o leite da pequena”. Das Dores sentia o corpo quente dei-
tando em suas costas, um sopro bom de boca no pescoço fazendo 
chamego. Sebastião já era diferente desde sempre e não se escon-
dia de ninguém. Um dia foi escasseando de casa até não vir mais. 
Meses depois, sem dizer palavra, apareceu de volta feito Tiana. As 
sacas da feira nas mãos. “Da próxima trago verdura, Das Dores.” 
Mas mal esquentava a cama e saia de novo. Das Dores deu até pra 
sentir saudade, gostava mais de Tiana, que era feliz, bonita e sabia 
conversar. “Pinta minhas unhas, Dorzinha?” Era sempre assim.

E sem o esmalte secar saia apressada de novo. Das Dores 
gritava de dentro:

“Mulher, o rebu ficou massa!”
Reminiscência era vertigem da cor de batom rouge, boca 

de sandália. Com as mãos intactas. E na noite que Mariona 
me contou esta história chorei uns horrores. Nós duas senta-
das na palafita. A lama correndo.
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Seu vizinho, pai de todos, fura-bolos

Ser filha bastarda da classe média alta maranhense me deu 
um ganho extra – logo de entrada: saber-se inconvenien-
te na vida. E este não ter lugar me deu um lugar ímpar no 
mundo. Ter sido pobre por escárnio da classe que me pariu 
foi de um salto extraordinário de experiência. Algo raro. Ter 
trânsito entre mundos paralelos. Porque são mundos para-
lelos e se ilude quem se desconhece neste quinhão, quem es-
pera caridade, quem confia seus dedos sem ter anéis. Daí 
lembro que aos dez anos fui convidada para um chá por mi-
nha avó, uma mulher fina, mãe de seis médicos bem forma-
dos, aquele orgulho de classe, entre eles – meu pai, o gastro. 
Eu era neta bastarda de uma pedagoga que discursava so-
bre Anísio Teixeira. A vida é realmente cíclica no recalque. 
Mas o chá não. Foi único, breve e inesquecível. Primeiro por-
que ela me fez entrar pela porta dos fundos e no quintal fica-
va a arena de rinha de meu pai – com os galos aprisionados, 
agitados, cucuricando... Não senti medo. Senti mais pena 
dos bichos, mas entendi a lição. Segundo porque o outro ato 
da peça foi ainda mais digno de impressionar. Ela me ser-
viu chá num jogo de porcelana Limoges. Colocou cubos de 
açúcar na minha xícara enquanto me olhava entre asco e ci-
nismo. Peguei a xícara com as duas mãos sem tirar os olhos 
dela, levei até perto da boca. Ela se assustou porque sabia 
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que eu me queimava de propósito. Bem na altura da boca, o 
líquido quente e pálido fazia círculos numa boa metáfora fa-
miliar. Então deixei cair solenemente sobre a mesa a porce-
lana fina feito minha avó. Um estrago de peças quebradas e 
água quente respigando no colo dela. Cacos de chá pra todo 
lado. Ela levantou terrivelmente irritada, sem máscaras, e eu 
fugi pelo quintal, correndo entre os galos. Daquele dia em 
diante desenvolvi gastrite.
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Coturno 36

Pediu ao padrasto coturnos que coubessem nos pés 36. Ele logo 
soltou em forma de berro: “E tu é homem? Vai usar coturno pra 
quê?” Não tinha resposta. Era astuta, mas era ainda mais moça 
que astuta. Colocou o velho tênis e foi para o trabalho. Mas me-
ses depois lembrou do assunto: “não tem como me arrumar um 
coturno 36?” O padrasto bateu na mesa: “Onde é que tu já viu 
homem com esse tamanho de pé?” Daí desistiu. Calçou o velho 
tênis e foi para o trabalho. De noite como era de costume dor-
mia com uma faca embaixo do travesseiro. Era rotina ser visita-
da pelo padrasto à noite com o devido consentimento da mãe. 
Por isso quando tomou tento e força, tratou de trabalhar e no 
que ganhou o primeiro cruzeiro – comprou uma faca de cabo 
branco, das grandes, bem afiada. Comprou amolador dos bons. 
Antes de deitar a mãe mandava orar. Ela pegada do amolador e 
da faca, deixava o gume tinindo. Sonhava com um golpe todas 
as noites, a cama toda ensanguentada, o alívio da carne perfu-
rada até o osso. Conseguia dormir. Mas passou ano e outro ano 
e outro ano. A faca só tinindo no aço. Então num dia o padrasto 
veio. A faca também veio junto, um dedo da fuça, bem no meio 
dos olhos. Reluzia na noite, clareando de morte. O homem as-
sustado fugiu sem nem mesmo chiar, todo amarelo, cagado de 
medo. No outro dia quando ela chegou do trabalho lá estava so-
bre a cama: um coturno 36, brilhando de engraxado.
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Treze

Tinha treze anos quando o padrasto me levou para a estrada 
com os dois irmãos. Achei que ia rolar uma tortura ao ar livre. 
Pois ele pegou da arma e apontou na minha direção: “Não vai 
correr não, magriça?” Disse rindo entre dentes. “Corre! Vai!” 
Eu imóvel estava. Imóvel fiquei. “Caio de pé! Atira se for ho-
mem!” Os irmãos correram pra se colocar na frente. O padras-
to alisou a patente e riu alto: “Bando de frouxo. Soldados bun-
da. Quem começa?” E ofereceu a arma. Fui logo a primeira. 
Peguei firme. Senti o metal. Pensei em apontar pra ele e ati-
rar. Mas segurei o peito batendo tambor, um peso pesado. 
Foi nossa primeira aula. E todo domingo passou a ser da mis-
sa das armas: tiro na placa até aprender na força a virada da 
cruz. Meus irmãos se tornaram caçadores. Exímios atirado-
res. E eu fiquei com esse gosto de metal fino. Também eu sou 
peso metal.
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