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HOMENAGEM

A baratinha não dera mais o ar de sua graça, tomara que não fosse aparecer mais tarde dentro da 

bolsa. Barata na casa dos outros não é o trauma que representa na casa da gente, ainda mais uma 

francesinha delicada como a que andara passeando pelo branco fosco da cabeceira.  Já carregar 

embora junto com as chaves e o batom era outra história; de onde estava não enxergava a bolsinha 

de palha soterrada pela confusão das roupas que tinham vindo só depois, claro. Não precisava ver 

para lembrar que não correra o fecho na hora de apanhar a camisinha. Deixar para se preocupar com 

as  coisas  quando  elas  tiverem  acontecido,  suspirou,  afinal  havia  esconderijos  bem  mais 

interessantes  naquele quarto,  querências  mais  proveitosas.  Só com passar  por  debaixo da porta 

alcançaria a intrusa um mundo de carcaça de frango e pratos melados de doce, quando desse cabo 

das migalhas ao redor da cama, meros aperitivos.

O  corpão  monumental  virou  pro  outro  lado;  no  quadril  da  mulher  cada  célula  se  agarrou  à 

lembrança  epidérmica  do  contato  dissolvido,  a  pele  inteira  se  arrepiou  com  o  frio  agora  lhe 

chegando desimpedido ou quase, só o gigante adormecido ali do lado a ressonar entre sua carne e as 

correntes de ar tecnológico que antes de assumirem a cama ele havia criado. Sem aquele corpo, 

maior  frio  ainda,  por  outro  lado  sem aquele  corpo  ela  não  estaria  ali,  maldizendo  quem liga 

ventilador enquanto espera o ar refrigerar, e deixa ligado. E a luz ele fizera questão de manter acesa 

até que o céu aceitasse um tom menos intenso, levantando como um autómato programado a cada 

trinta minutos para buscar goiabada na cozinha, ligar o forno, tomar banho, sacudir a televisão que 
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só não amanhecera silenciosamente ligada porque ela fizera notar que a tela só exibia chuvisco, de 

modo que das maravilhas do audio-visual haviam desfrutado apenas do gravador, enquanto existira 

energia nele para trocar as fitas, e logo, do rádio, 24 horas de música no ar, explicava volta e meia o 

locutor, como se não tivesse dado para perceber.

Risco  de  curto-circuito  -  pensou  vagamente  se  endireitando  com cautela;  medo  do  escuro  na 

infância, ainda por resolver, fobia disso e daquilo, enfim, problema dele. O dela era que o corpão 

não despertava e que parecia uma pena ir embora assim sem uma saideira: tinha ficado olhando para 

ontem ao pé da letra, e também para os quadros dele, encaixados os quatro de modo a formar uma 

cruz,  moldura com moldura,  os dois óleos de amador e os dois espelhos pintados com veredas 

coloniais, amarelinha hipnótica, grande companhia nos pulos dele além-porta. Ele que agora, dia 

alto: aí estirado, descontando o que não se deixara dormir de noite. Cada trinta minutos, devia ter  

sido cada quinze senão não havia noite que chegasse; não tinham aportado tão cedo assim no quarto 

e sala espremidinho com vista para o Redentor; após o sossego dos corpos, muita conversa fiada,  

depois quando parecia que se dormiria começara a sessão de levanta-te-e-anda que nem o colchão 

tivesse prego. Até para telefonar o indivíduo saíra da cama, já ameaçando clarear; do banheiro vinha 

o ruído da água e a extensão no quarto tilintava, indisfarçável. Ah, não: ele tinha falado num irmão 

mais velho, no apartamento do lado, não tinha, um sujeito esquisito que rachava o sobrenome e a 

extensão com ele. Imagina se ia ser eu a essa hora!- ele tinha até achado graça.

A quina da caixa de som espetou sua coluna, sim, porque a caixa de som se guardava em cima da 

cama  mesmo,  e  ligada;  uma  espécie  de  ursinho  de  pelúcia,  de  fralda-amarrada-na-chupeta, 

devaneou mal-agradecida; uma das caixas, que a outra tinha ido parar ao pé da cama, atravancando 

a passagem de quem quisesse abrir a porta, notou ao tentar descer por ali. A caixa, o próprio rádio-

gravador e uma macarronada bicolor de fios, paglia e fieno que a baratinha enjeitaria. Que ótimo, 

como é  que  esse  cara  passou tantas  vezes  ontem à  noite  aí,  deve  ser  o  hábito,  reexaminou a 

estratégia.  A estratégia  e  os  músculos  morenos  boiando  à  tona  do  dia,  esquecidas  as  tensões. 

Perfeitamente belo, sem a menor dúvida, o que eram frente àquilo algumas poucas horas de Rádio-



Não-Sei-Quantos, frentes frias em estereofonia o que eram, valera o sacrifício. Já iam dar dez horas 

e o Redentor, amuado, não queria olhar para ela, havia que se conformar, acordar ele não ia tão 

cedo, não ia ficar à espera naquele quartinho entulhado, ouvindo Rádio-Buzina, com tanta coisa pra 

fazer; e acordando, como acordaria, com a véspera digerida junto com o frango requentado? àquela 

altura já não eram os três pares de miúdas perninhas os intrusos, eram as sandálias desafiveladas 

bocejando de tédio no chão, a aguardar que as levassem embora de volta pra rua, de volta pra casa. 

Passar por cima das canelas que a altura é menor, calculou, ainda lhe carimbou um beijo na crista 

ilíaca, será que já chama crista ilíaca aí, deve ser, enfim pé no chão. 

Relativamente vestida pescou o estojinho "de primeiros socorros" dentro da bolsa (onde não avistou 

patinhas indiscretas); se arrumar no banheiro, deixar um bilhetinho com o telefone para o dono das 

já saudosas coxas, se quisesse ligar que ligasse; aproveitar a ida ao banheiro para reparar na chave 

da rua, esperando na fechadura? ou busca frenética pelos cômodos? e elaborar antes de tudo um 

meio de abrir a porta do quarto o bastante para uma passada que não esbarrasse em tanta eletrônica 

rasteira, não prendesse as fivelas -ainda sem abotoar- no emaranhado paglia e fieno, e a depositasse 

do outro lado, onde não fazia tanto frio, onde provavelmente faria até muito calor.

Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço,  o ângulo da porta disputando centímetros de 

oxigênio  excessivamente  refrigerado  com cotovelos  e  costelas,  acabou  arranhando  o  braço  na 

maçaneta bicuda mas eis que de alguma forma só faltava extrair a perna pela fresta comedida, viva!  

O calor caiu ainda bem-vindo como o aperto de um abraço.

Salinha sem janelas e um corredor desproporcional até a saída, geladeira e bicicleta ocupando a 

escassa metragem, cadeiras de encosto bífido espetando o ar, amareladas, encurralando a mesa de 

ninguém jantar: presente da senhora mãe tentando incutir respeitabilidade ao rebento, adivinhou. 

Delineava-se um rapaz família por trás do garanhão, mamãe, irmão dividindo a linha de telefone, lá 

dentro tinha um sisudo Santo Antônio de costas para o espelho, fiscalizando os excessos, herança de 

família dele; o santo, herança da família, dos excessos desta não se falara. Ela tinha elogiado a peça, 

lá dentro havia Santo Antônio e até o Redentor, aqui o altar era a geladeira e no caminho para o  



banheiro, descendo o corredor, a cozinha se engasgava nos vestígios da madrugada. Pra cima de 

mim não venham, essa louça eu não vou lavar, nem quis comer do frango, desta morte sou inocente, 

avisou, trancando o banheiro por dentro.

Nem limpo nem sujo, bem banheiro de homem, caos organizado, terra de ninguém. Desprezando a 

toalha dele, água no calor evapora, escancarou a porta para o vento bater, que vento, se a sala não 

tinha janela, tinha o basculante da cozinha, com este dois; dando para o pátio interno com certeza, e 

simétrico a este,  outro carioquíssimo "apertamento" igual,  o do irmão quem sabe. Será que era 

parecido?  analisou-se  crítica  no  espelho,  interessante  duas  figuras  dessas  no  mesmo endereço. 

Mantendo o banheiro aberto ela improvisara uma penteadeira algo esquizofrênica, o espelho de um 

lado e no banquinho solitário do corredor, o estojinho, oferecendo da escova de dentes ao batom. A 

outra vantagem era que de fato a água evaporava melhor, tornando a passar a roda da saia pela 

cabeça notou quase seco o corpo, e talvez a houvesse confundido um pouco todo aquele pano para 

ela não saber afirmar de onde viera o sumido gorgolejar, o grunhir que já se aquietara.

Motor de geladeira velha, de geladeira prestes a dar problemas em todo caso: passada a fase lua de 

mel que antigamente durava anos, principia aquela em que a fragilidade dos mecanismos passa a 

mandar  recados,  borborigmas  indigestos  e  previsíveis  como  terremotos  dos  pequenos,  e 

resmungona assim pode levar muito, muito tempo essa fase, ou não, eletrodoméstico agora é roleta 

russa. O resmungo porém não viera do lado oposto, das bandas do corredor do prédio, ou do pátio? 

Encanamento, prédio de uns quarenta anos, ou mais, dos inocentes, inconscientes tempos do pós-

guerra, se é que tempos em que arquitetos planejam salas sem janelas podem ser definidos assim. E 

meio século para um prédio deste lado do Atlântico era uma idade provecta, desabavam marquises 

sem dizer água vai! afundando crâneos despreparados, estouravam caixas de gordura inutilizando 

definitivamente carpetes puídos, arrebentavam os canos abalados pelo próprio trepidar. 

E dava também dor-de-cabeça a fiação, diziam; mas curto decerto não mandava aviso, supunha: 

acontecia, ou não, not with a whimper but a bang, dispensou pensativa, correndo os olhos pela 

salinha, espanando o estojinho de nem sabia que resíduos, à cata de uma folha decente de papel 



onde  estender  ao  parceiro  a  eventualidade  de  uma  ponte  entre  eles.  Geladeira  se  destacando 

implacável, vertical como nos quadrinhos o sarcófago que não deixava de ser, frango peixe boi 

ralado,  falecidas  fatias  e  defunto  à  bolonhesa  esperando  descongelar.  Acúmulo  semelhante,  de 

artefatos encaixotados pelo cerco de quatro paredes maciças, nem no túmulo de Tutankhâmon, onde 

também não se achavam janelas, nem blocos para anotações até onde se via. No seco silêncio de um 

sábado quente; não tornara a se manifestar a geladeira. Ou era mesmo o trepidar dos canos, mas que 

palavra  lhe  fora  ficar  na  memória,  trepidar,  sardônica  devolveu  cabeça,  tronco  e  membros  ao 

refúgio  climatizado.  Embalado  nos  murmúrios  dos  volts,  o  Apolo  ignorou  os  esbarrões  na 

aparelhagem a desejar uma fabulosa manhã de sol para todos os ouvintes. 

De fato no além-vidraça hesitava o céu azul, nuvens e névoas rodeavam o Redentor. Cruzou um 

helicóptero,  polícia ou repórter  aéreo,  a lataria captou, rebateu um feixe de luz para dentro do 

quarto, brincando de semáforo; levou o zumbido rumo à Zona Oeste, incorporado aos sonhos que 

na cama se teciam. Já teria estado aí essa rachadura no vidro? Claro que já. Como teria conseguido 

essa figura tão vistoso resultado? Fita crepe, suturando a impossível cicatrização. Intacto e liso por 

outro lado o espelho protegido por Santo Antônio, refletindo papéis em polvorosa, e revelando que, 

mesmo trocando de ângulo, busca e apreensão haveriam de ser árduas: vã esperança de usar algum 

dos versos em branco, porque não existiam, aqueles já eram os lados extra-oficiais, nos anversos se 

estampavam propagandas das que biscateiros enfiam em caixas de correio, curso de informática, 

pizza a domicílio, desinsetização, correspondência de araque que em tantos endereços segue sem 

cerimônias para a lata de lixo.

Outro aspecto de fralda-amarrada-na-chupeta: horror ao vazio, como a natureza, sobrasse mas não 

faltasse:  telefones,  nomes  apinhados  lhe  estuprando  rancorosos  os  olhos,  na  agressividade  da 

insegurança.  Lembretes  esquecidos,  desbotados,  persistentes  efemérides,  e  se  despertando fosse 

preciso anotar qualquer coisa, só indo primeiro conferir lá embaixo se havia filipetas de versos 

virgens. Sentou-se hipócrita na cama: imperando o acúmulo de matéria, um corpo a mais, pousado à 

beira  da cama,  não  destoaria.  Sentada  as  redefinições  têm maior  impacto,  sentada  por  sentada 



melhor encostada no vulto cor de caramelo; alisou o antebraço, a delicadeza de seda a se perder na 

sombra da axila; tão mais frio que o clima serrano de oitavo andar ipanemense ia parecer sair à 

francesa depois de compartilhar a goiabada, ouvir as confidências: meu irmão é meu pesadelo, vive 

doidaço, ele diz que é massagista, em mim é que ele nunca fez massagem. Iguais? Mãos iguais às 

que sentia inermes debaixo das suas, porém despertas, triturando convulsivas os músculos gêmeos 

desconfiados; massagem de doidaço como seria, mãos de doidaço pesadelo apertando a campainha, 

surgindo  escoltado  pela  Rádio-Inexaurível,  a  menos,  claro,  que  um tivesse  a  chave  do  outro, 

intimidade de quem foi criado junto, ou quem sabe uma chave abria duas portas, simplificando a 

vida em caso de perda.

Mãos idênticas, sovando a carne da mesma carne, testando os reflexos ao som de Rádio-Inexorável, 

identificava-se aí grande zelo pelo bem-estar das visitas, 24 horas nas ondas até quando o dono da 

casa saía do ar.

Aqui se começava a  ultrapassar o prazo de validade, já passava das dez, tanto poderia acordar ali e  

então como às duas da tarde, nem criança gastaria tanto tempo de vida no jogo da amarelinha, ela 

pulando de um quadro que não gostava para outro que não achava bonito, cativada cada vez mais  

pela juxtaposição dos planos, pelo imprevisto da forma nova, subversão do ponto de fuga a reter o 

olhar. Ou tudo balela, pretexto para demorar-se pegada à presença que autista agitava os lábios 

provocando, não estivéssemos aqui sob a égide de Santo Antônio, deteve o impulso. Vencida a 

tentação do beijo em boca adormecida, que dormisse cem anos se lhe apetecesse.

E lá, a trinta centímetros do colchão: qual seria a espessura de uma parede? No criado-mudo, onde 

se  arrependia  do  desprezo  por  outra  confusa  pilha  de  garatujas  amassadas,  não  sobraria  uma 

beiradinha que prestasse? De qualquer maneira, faltava verificar a questão das chaves da rua, unir o 

útil ao imprescindível, senão pesadelo ia ser procurar chaves de outrem naquele desmoronamento 

de pano e papel. 

Mudez do criado, alinhavando cotidianos idos, cópias carbono daquelas inutilizadoras de diálogos 

em câmara fria. Tal como se imprimira cinco minutos mais cedo na memória da retina, tal como se 



poderia  comprovar  dia  seguinte,  ter-se  ia  comprovado  na  véspera,  tal  como  seguiria  tudo, 

desafiando  as  diretivas  da  folhinha.  Pressentir  o  fracasso  não desobrigava  do  esforço.  Demais 

superfícies da antecâmara, conservando inabalada a ausência de material grafável. E, carente de 

material humano numa esterilidade de cripta, que partos milagrosos cobrar do recinto? Teimam as 

pessoas, repetidamente abrem o armário vazio, como se no interior fossem despontar os gêneros que 

esqueceram de comprar na rua, apertam dez vezes o botão para desemperrar o eletro-doméstico por 

obra  e  graça  da  sorte,  escalam  persistentes  a  fronteira,  voltam a  fuçar  os  podres  dos  outros, 

acreditando  desabrochar  espontâneas  folhas  em  branco  na  mesa  nua,  oferecidas  solicitando  a 

estréia. Desastrosa tendência humana; tudo imutável, indiferente como fôra deixado, naturalmente, 

apenas mentes fragilizadas enxergam novidades: como a geladeira, mera hipótese, ter crescido, ou 

então terem encolhido as paredes.

Embalsamados os reis do Egito enfrentavam a eternidade empilhando bens de consumo no melhor 

estilo  caminhão  de  mudanças,  incluíam  pequenas  efígies  de  servos,  para  viverem  eles 

despreocupados sua vida de mortos. Magnânimos os reis do Egito, que esses criados já vinham 

mudos, ao passo que noutras latitudes moldavam os vivos suspiros ao emudecimento do senhor. 

Que calor não haveria de fazer numa cripta escavada nas areias, embalsamavam porém os corpos 

para  não  acabarem  redundantes  os  apetrechos  fúnebres.  Os  tempos  modernos  tinham  andado 

pesquisando técnicas opostas, diziam que o Onassis mandara congelar o seu cadáver, quer dizer: 

mandou,  enquanto  vivo,  que  lhe  congelassem  o  inevitável  cadáver,  há  que  expressar-se  com 

exatidão, nada de desculpas. 

Nada de desculpas, normalíssimo ter vindo dar uma espiada, certificar-se que exploradas, esgotadas 

estavam as possibilidades; mais natural impossível, afastada do pingue-pongue noctívago inimigo 

do sono, rigorosamente nenhum parentesco com o papelão da peteca projetada na palma da porta, 

praqui pralá, muito além do arco-íris, infra e ultra, pingue e pongue, fora do espectro, infra e ultra, 

rebate falso, sob controle, sob controle, as rédeas da situação ei-las aqui, nos ângulos da maçaneta,  

traição etimológica; maçã roída na fome das larvas, sobrou o talo melado a escorregar, empurrando 



os dedos, coisa mais ridícula! melado, mas de salgado suor irrigando perverso os esforços, perverso 

sim: do domínio público, onde semeiam sal nada volta a crescer, só o envolvente ronronear, a janela 

não passaria de um quadrado, mas nela se via o Redentor, e até um pedaço do céu, tão alto não 

espetaram os espigões. Cabine pressurizada em céu de brigadeiro e motores barulhentos, sinal de 

funcionamento,  música  ambiente.  Sim,  de  lugares  de  comprovada existência,  Encantado Saúde 

Piedade, se pediam refrões de comprovados méritos, Bonsucesso, pessoas que de manhã haviam 

aberto a porta do quarto, ou nem isso, tinham deixado aberta a noite inteira para refrescar, Glória, 

levantando o fone para solicitar suas músicas prediletas, Recreio, gente que ia sair para a rua e antes 

dedicava uma canção a um ente próximo que escutava, claro: não ia estar roncando a estas horas.

Ar geladinho como água fresca, e como luz do sol presa em cubinhos tilintantes no cristal. Santo 

Antônio de costas para o espelho em calmaria. Vertical, o vôo anulando subterrâneos, apagando 

claustrofobias, a essas alturas transparentes. O pessoal que não embarcou compensa escolhendo os 

sucessos  de  sempre,  conversa  com  o  locutor  acomodado  na  rede  das  varandas,  Vista  Alegre, 

descansa o esqueleto no batente desde cedo, Cantagalo, já se foi buscar pão e leite, jornal do dia, 

flores para a mesa, Laranjeiras, caminhando pelo calor de matar, Caju.

Braços abertos no alto do morro, mãos postas do santo em cima da mesinha, mãos fugindo do 

lençol,  cruzadas  no  peito,  controlando o fluir  do  pano para  que resguardasse  do frio,  seguisse 

amortalhando o dormir. Faltava a chave para abrir aqueles olhos, faltava aliás averiguar vez por 

todas o paradeiro da chave da rua. Ou deixar para se preocupar com as coisas à medida que elas 

acontecessem,  apostar  na  fechadura  com a  chave,  só  em caso  contrário  brincar  de  detetive;  o 

banheiro por exemplo não ia revelar nada parecido, nem a mesa da sala, já em cima da geladeira 

não seria um lugar incomum.

Haver chave haveria, o problema era achar, talvez existissem até dois jogos iguais, também nada 

incomum, um só bastaria para chegar ao corredor, chamar o elevador, que oitavo andar não é térreo; 

encontrar um ou outro, a supor que realmente houvesse dois, não misturar presunções e realidades 

dos fatos. Claro que o irmão gêmeo devia possuir uma cópia, não se negaria a prestar esse favor, 



haveria porém de se abandonar a pressurização do lado de cá do espelho, trocar o ar rarefeito pelo 

ar  asfixiante,  antes  de  mergulhar  no  simétrico,  corredor  antecâmara  tudo  no  negativo,  lençol 

vermelho e preto em vez de branco e verde. Estupidez, o irmão viria à porta atender, não viria?, não 

era assim que agiam todos, da Praça Seca a Queimados?

Não viria, não; notável confusão de raciocínio, cadê a chave para ir até ele? Pela janela alertá-lo 

melhor esquecer, oitavo andar não é térreo. Não viria abrir, a menos que resolvesse destrancar a 

porta de cá, movido a telepatia, libertando donzelas aprisionadas, isso se fosse a donzela que ele  

atendesse,  se  não captasse,  carne  da mesma carne,  a  freqüência  de radar  do irmão,  ou seria  o 

contrário?

Na óbvia hipótese da carne duplicada ser carne e não miragem. Suposição e fatos, não confundir, 

não haveria desculpas. 

E por ser tão fácil cair nas maranhas dos laços de família dos outros, tão cansativa a brincadeira de 

ficar abrindo a porta, fechamdo a porta, ultrapassando com risco de distensão muscular a barreira do 

som, paralelepípedos arrancados do leito, convidando ao tropeção, convinha talvez demorar-se um 

bocadinho deste lado, observando que os encaixes dos quadros não variavam, não davam mostras 

de quere se acavalar, como em desafortunadas ocasiões ocorre com as placas tectônicas segundo 

relatam os jornais, material de feira hippie dos turistas que ignoravam Benfica e Gardênia Azul e 

trocavam pernas pelo domingo tão próximo, material contrabandeado para as paredes da semana 

toda, pacientes a placas levam muito mais que semanas, levam anos, séculos, para se estranharem, e 

aí sai da frente.

Material de turista comprar com o troco da bandeja de mortas asas azuis, desenhando a amarelinha 

emparedada, acenando além dos limites, para quem criou a Amarelinha, e que merecia homenagem 

melhor. E o mais simples é aguardar no fresquinho, as escolhas dos ouvintes caridosos preenchendo 

o vácuo, funcionando à maneira de um desodorante sonoro, encobrindo eventuais sons indevidos 

além-janela, além-porta, além-tudo, aguardar anestesiada que despertasse do pesadelo, se pesadelo 

é, tanta hipótese, se de fato é ele quem dorme, se não tragar o terremoto o avião pousado, talvez 



nesse caso sobrevivesse a caixa-preta  para contar  a  história,  do morro dos Prazeres à Praia do 

Diabo, queridos ouvintes.


