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SERGIO NAPP

05.01
Daniel

Os aplausos me trazem de volta à realidade. 
Registro vozes, ruídos flashes luminosos. Tudo me parece 

uma grande confusão. Aos poucos, começo a distinguir o local. A 
névoa que se fazia diante dos meus olhos se esvanece. Onde estou? 
O ambiente me é desconhecido. Um teatro, uma casa de espetácu-
los? A plateia está lotada e as pessoas me são estranhas. Sinto leve 
pressão na cabeça, a boca ressequida. 

Sob as luzes, a moça, com um vestido preto e discreto colar 
de pérolas, se aproxima do centro do palco onde estão colocados 
vários microfones, enquanto um homem, que presumo ser o apre-
sentador, a espera. Ambos sorriem. Ela, tensa pela notícia recebida. 
O homem, feliz, por ter sido o autor da notícia, entrega-lhe um 
troféu. Procuro me situar, tentando encaixar pedaços de um que-
bra-cabeça que se afigura insolúvel.

Ouço comentários em voz baixa.
Olha, não deram o prêmio para quem merecia!
O que dizem é que não é uma boa atriz, simples criadora 

de tipos.
Não tiveram coragem, faltou humildade pra reconhecer o 

talento.
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Todo mundo falou bem.
Pura inveja...
A moça que está no palco, por certo, não é a mesma a quem 

se referem, a se concluir pelos cochichos. Meus olhos, na semies-
curidão, buscam descobrir em que local me encontro. Varrem o 
palco, as luzes, as laterais, as pessoas, as cadeiras. Percorrem o teto 
e, pouco a pouco, as imagens se cristalizam, cada parte formando 
um todo que, finalmente, se torna familiar. Estou no Teatro Re-
nascença, concluo aliviado. De imediato, outra dúvida: que diabos 
faço neste teatro? O que se passa no palco? Entregam um prêmio, 
óbvio, mas que prêmio, e o que tenho eu com tudo isso? A aflição 
mais a sede me contrariam, acabo por me angustiar. 

As cenas de um quarto, cenas indefinidas, parecem rodar à 
minha frente, misturam-se com as luzes do palco, de onde, agora, 
a moça se afasta com o prêmio enquanto o homem recomeça a 
cerimônia. 

Examino as pessoas em busca de uma explicação, de algo 
que me tranquilize. 

Os aplausos recomeçam e eu percebo a mulher na primeira 
fila, no lado oposto ao meu, em diagonal. Trinta cadeiras ou mais 
nos separam. Em toda a sala, apenas a luz do palco, mas sei que é 
ela. Tremo, as mãos úmidas, respiração descompassada. Calma, ho-
mem, calma, talvez apenas um engano. Mais aplausos e sussurros, 
e vejo apenas a sua figura. Fixo meus olhos feito uma câmera, cujo 
zoom a aproxima. Eu não querendo, mas os dedos teimosos girando 
e a trazendo, de forma irremediável, para mais perto. Quase posso 
tocá-la. Ela se volta: sem me ver, sabe da minha presença. Não o 
lugar exato, mas pressente que estou ao seu alcance. Enterro-me na 
cadeira, escondo o rosto entre as mãos. Os olhos da mulher me atin-
gem feito alvo. Levanta-se de frente para o corredor. Um perfume, 
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o mais doce deles, o perfume que seu corpo exala, toma conta do 
teatro, dança por sobre nós.

Vocês também estão sentindo o perfume? – indago ao casal 
a meu lado.

Eles me olham assustados e, sem entenderem, se afastam. 
Escuto-a dizer ao seu companheiro, Cada pessoa neste lugar, antes 
de se acomodarem duas cadeiras adiante.

A mulher avança decidida. Peço a todos os santos que me 
protejam, que a façam perder-se de mim. Inútil. Impassível, chega 
ao lado da fila em que me encontro, para, volta-se e sorri. Quase 
grito, me levanto cambaleando, corro em busca da saída, em sen-
tido contrário, pisando nos pés de todos os que estão próximos, ou-
vindo reclamações e ofensas. No meu desvario não a encontro de 
imediato e penso que ela, a mulher, possa, por esta indecisão, estar 
ainda mais perto. Tropeço em um degrau e caio. O apresentador 
interrompe sua fala e todos procuram entender a razão de tanto 
alvoroço. Sempre correndo, saio da sala.

Preciso me afastar desse lugar antes que minha cabeça ex-
ploda. Inspiro o máximo de ar. Tiro o casaco, desabotoo a camisa. 
Ar, ar por todo o corpo é o que necessito. Sento-me nos degraus da 
escadaria, procuro controlar minha respiração.

Pergunto ao vigilante, que me olha, sem compreender, em 
que dia estamos.

Novamente as imagens do quarto diante de mim. Difusa-
mente, percebo as figuras de um Homem e de uma Mulher.

Domingo, cinco de janeiro. Foi hoje.
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06.01

Daniel

Apanho o primeiro ônibus que passa. Não há muitos passagei-
ros. Procuro um banco vazio e me instalo. Apalpo o bolso do casaco 
e sinto a carteira de cigarros, o que me tranquiliza. Pela janela con-
templo uma cidade que me é indiferente. Seus parques, edifícios, 
casas, avenidas não me dizem nada. Se outrora tiveram um sentido, 
uma razão qualquer, perdeu-se no tempo e na memória. A rua é tão 
somente uma rua e, da mesma forma, a casa é uma casa e nada mais. 
Ou serei eu o indiferente, o que, buscando, desencontrou-se em seus 
caminhos e, agora, não traz em si nenhuma expectativa de retorno? 
Seremos, minha memória e eu, ilhas dentro desta cidade, cercadas 
pela desesperança? Terei esquecido as emoções em um tempo muito 
distante? Que faço neste ônibus do qual não conheço o itinerário, 
sua origem, seu destino? Que faço com este rosto, barba cerrada de 
dias, cabelos em desalinho? Por que não sossegam minhas mãos e 
ora procuram o bolso das calças, ora tamborilam na vidraça, ora se 
entrecruzam, uma necessitasse da outra para continuarem sua faina 
e em seus segredos? Que pele, que terra terão acariciado?

Uma tarde quente de um janeiro tórrido, dessas de se ansiar 
por ar-condicionado e piscina, e se tem apenas o tédio e as paredes 
sufocantes de um apartamento. A mulher, com um lenço colorido 
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prendendo os cabelos, dependura roupas no varal, olhando, vez 
que outra, para o céu azul e limpo, enxugando o suor. Lá embaixo, 
o velho de todos os dias pede a sua cerveja rotineira, enquanto o 
menino, sentado na calçada, insiste em descrever um círculo que 
nunca se cumpre. O dia que nos envolve é pesado, sem perspecti-
vas.

O ônibus faz uma curva, alcança a grande avenida e, resfo-
legando, avança para o centro da cidade. Aguarda na sinaleira, e 
observo a menina com flores murchas nas mãos, saia curta, pernas 
magras, e o homem, malvestido, que se aproxima, pergunta-lhe so-
bre as flores e a toca com evidente desejo. A luz verde acende, o 
ônibus dobra à direita, percorre algumas quadras e estaciona na ave-
nida Salgado Filho. Desço porque todos descem e olho as esquinas 
na esperança de encontrar o que busco sem saber. Alguns instantes 
de hesitação, atravesso a avenida e me perco em suas transversais. 
Uma delas me levará onde devo ir. 

Paro em uma loja de discos, mas a música não é a que me 
vem à memória. No vídeo, do qual o vendedor não se cansa de pro-
pagar a qualidade, a imagem não é a dela. Percebo-a, um pouco, 
nos brilhantes que tanto apreciava, distribuídos de forma assimé-
trica na vitrine da joalheria cujo nome tento ler na fachada. Pare-
ço-me a um desempregado, buscando restos e olhando cuecas de 
seda. Quase trombo com o poste na calçada, levanto os olhos e leio: 
Vigário José Inácio e Andradas. Nada me diz nada. Penso entrar na 
galeria, mas algo me atrai e sigo até o cinema. Olho seus cartazes 
explícitos em promessas de mulheres e prazer. Toco de leve aque-
las figuras, acreditando possam revelar algo, mas nada acontece. 
Olho as fotos feito signos incompreensíveis, irreais. Alguém esbarra 
em mim, pede desculpas e segue. Eu me viro e, à minha frente, 
em meio ao burburinho de vozes e gestos, ela, a igreja, com sua 
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fachada em desenhos simétricos, as floristas, os vitrais coloridos. 
Suas portas solenes, bocas comedidas e discretas às quais me entre-
go mortificado. 

Sinto um calafrio ao transpô-las. Dentro, a quietude, poucas 
pessoas. A música de um órgão flui de um de seus vãos. Que faço 
neste lugar? Que me fez tomar o ônibus sem conhecer o seu itine-
rário, tatear as figuras das mulheres nos cartazes? Quem esbarrou 
em mim e me fez dar meia-volta, forçando-me a ver a igreja que até 
agora se mantivera incógnita? 

Rondo cada um de seus cantos. Cada vitral e suas cores, 
cada lâmpada e sua distância. Os altares laterais e suas velas. Cada 
sulco em suas paredes. O teto com a basílica, anjos, navios, guerrei-
ros, até que, exausto, nada mais tendo para rondar, encaro a Senho-
ra. E o perfume sobe por minhas narinas e me atordoa.

Antes que eu possa fugir, uma luz indescritível se espalha 
por todo o interior da igreja. Através dela, olha-me a Senhora. Len-
tamente, se move. Petrificado, permaneço sentado. Abandona o al-
tar se dirigindo para o corredor entre os bancos com passos peque-
nos, porém firmes, de que só Ela é capaz. Com gestos delicados, se 
aproxima. 

A luz se torna mais intensa e me cega. Ao abrir os olhos, 
somos apenas nós dois. Meu coração é um tambor, minha cabeça 
gira. Com vagar abre seu manto e exibe a nudez resplandecente. 

Não é justo, lágrimas correm por sua face, tocam a pele de 
cetim e prata, não é justo.
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