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SOB A TUA LÍNGUA

Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, 
Colhi a minha mirra, comi meu favo com o mel,

Bebi o meu vinho com o leite.
( Cantares,   V-1)

À meia-luz o sorriso, estirando, contraindo: borboleta esvoaçando no quarto trancado; incansável, 

tanta agitação e não sai do lugar. Trinta e sete graus lá fora, micro-clima de montanha das portas 

para dentro, trinta e sete graus do corpo dela e do meu. Borboleta enregelada se aquece na coluna de 

ar morno que a prende para sempre.

Há quem se deixe  cativar  pelos  olhos.  Espelhos  disso e  daquilo.  Fico  com a fresta  modulável 

comunicando diretamente com o vazio interior. Sem espelhos nem cortinas de fumaça, abertamente. 

Transição entre o espaço e o corpo, o estar fora e o estar dentro. Oca e plena, exposta e escondida. 

Contornos macios, ainda com um resto de batom redundante como o açúcar na fatia de mamão que 

também sorri para mim do fundo da minha infância.

Lendo o meu pensamento, limpa o canto dos lábios, tenta umedecê-los, o ar evapora logo o brilho. 

Junta, separa, junta, separa: abrem e fecham, pousam de lado errado na haste do cigarro, é na outra 

ponta que a flor vermelha desponta, desabrocha: quantos cigarros, todos aqueles e agora até aqui 

dentro, ambiente fechado, falta de consideração se não fosse tão bom de se ver. 

Ela expira, eu inspiro, roubo cada baforada, limpando o caminho da seta à meta. Me empapuço do 

vapor envenenado que viajou pelo rombo carnudo. Já venerei musas que pouco tinham a dar, além 

deste essencial. Cabeça, rabo, cabaço então: dispenso. E o sorriso em si tem que encantar, dentes 

belos ou no mínimo discretos. Que gato era aquele que sumia e deixava o sorrisão pairando? Sorriso 
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feio; a idéia até boa. Antes o sorriso sem a gata do que o oposto. Olha só: me contaminou a mania  

dela, "gato" pra cá, "gato" pra lá. Não me chame de gato; gato mia. Lobo caça.

Intranqüilos os lábios sorriem para mim, as frases querem morder: na mesma altura da cama o ar 

rosna, reprime o ressentimento, cinema mudo, teatro de sombras, irradiando todas do ponto obscuro 

para onde conflui a matéria em volta, vagas linhas horizontais, tons neutros passivos, e o som das 

palavras ali mesmo morre enfumaçado. Me traga junto.

Apaga isso. Fica quieta. Vem cá, boneca. Falar pra dizer o quê? um monte de baboseiras. Que, "quer 

me ver mais", está olhando para a minha cara desde aquela hora. Que, "sair mais comigo no fim de 

semana"; "sair" para quê, por que não assume logo que gosta de ir para a cama, fica se escudando 

nesses  preâmbulos;  convencionalismo.  Claro  que  não  vou  parar.  Que,  "conversar",  estamos 

conversando, deixa que o corpo fale.

Claro que estava a fim, toda essa encenação. Soluçando como quem chora, suando de o rosto ficar 

molhado: desagradável a sensação de frio no meu braço. O ar à toda e suando e depois diz que não 

estava a fim.

Não. Pára. Se eu descuidar vai tentar outra vez, tira minha concentração. O pior é ela fazer, não é 

"mesmo sabendo", é "porque sabe" que vai deixar marca. Para eu sair daqui todo malhado de roxo. 

Marcas roxas como putrefação. E na academia o pessoal não pára de me gozar.

Não é só a estética, é o que há por trás. Se assinando no meu corpo para se convencer ou me 

convencer de não sei o quê. Meu corpo é meu corpo: o dela é o dela. Se fosse para eu me lembrar  

24 horas por dia de como ele é, carregava o retrato dela no bolso. Isso é um resto de canibalismo, 

querendo beber o meu sangue. Olha tentando de novo aí.

Pára quieta. Até beijando quer falar. O ar frio entrando, e depois isso não é hora. Normalmente a 

temperatura da boca muda, a saliva fica mais fluida, mais doce. O toque das línguas é mais gostoso. 

Falando não dá, não é a mesma coisa, não é a mesma língua.

Vem cá. Quero ver falar assim. Assim. Gosto mais assim do que da outra boca lá embaixo. Não tem 



conversa, não tem marca roxa. Falácias. Me sinto mais seguro assim apesar dos dentes. O ritmo é só 

meu, duas cabeças se preocupando com uma. Uma vez uma garota começou a me mastigar com a 

contração dos músculos dela, tão forte que eu me assustei. Já assim não tem como. Assim. Eu podia 

ficar horas assim.

E não menstrua. Boca não menstrua. Está na moda dizer que não liga, que é natural. Palavras. Essa 

falação toda devia ser pré-menstrual. Não me envolva nisso. Nem preciso saber. Me imergir naquilo 

que o corpo rejeitou para se renovar. Diziam que faz mal. E a melação. E a impressão terrível de 

estar ferido, se esvaindo. Também, que ela se machucou, que lá dentro algo se quebrou.

Eu não mandei parar. Não pára. Fica aí mesmo, estava muito carnívora, mudar esse teu cardápio. 

Desce um pouco, mais para baixo para ficar bem gostoso. Deixo para você fazer. Falar deixa que eu 

falo. Falo sem parar. Falo para você. Que boca; que língua a tua, meu amor. Dançando assim para  

mim.  Salomé.

Ai paixão que delícia. Que delírio, meu amor. Mais delicioso que o vinho, que delícia o teu amor, 

teus lábios destilam mel virgem, há sob a tua língua leite e mel. Sulamita.

Tombo cansado na cama. Bambo, caído. Sem fôlego para cantar mais. Beijar depois: como usar 

duas vezes a mesma camisinha. Não é comigo.

Água fria, que delícia. Água pura, purifica tudo. Não preciso do sabonete fuleiro do tamanho de 

uma caixinha de fósforos.  Na enxurrada desce o que sobrou do cheiro de terra  dela,  do visgo 

vegetal. No espelho comprovo, aliviado: realmente não deixou marcas. A toalha macia chupa as 

gotinhas que escorrem.

A mochila ficou no quarto. Ela também. Fumando, claro. Aqueles longos cigarros finos como um 

termômetro. Febril. Não se refrescou, não foi se lavar. Pegajosa, pantanosa. É a porta aberta a um 

bocado de doenças. Não se queixe depois.

Na academia mexem comigo por causa da mochila, coisa de mulher. Nem tento discutir. É a minha 

auto-suficiência. As coisas básicas da vida eu guardo aí: quase todas. Os objetos rituais. Escova e 



pasta.  Fio dental.  Quanto mais  vezes por dia  se usar  o fio,  mais  fortalecida a gengiva.  Sorriso 

perfeito, os dentes têm cada qual seu gêmeo, sem que falte nenhum. Bem enraizados, inabaláveis 

como as convicções dos teimosos. O fio abraça o dente: foi o dentista que recomendou.

A água só não lava a língua desta gente. Por isso o dentifrício. Eucalipto para acabar com a nicotina  

alheia.  Fumante  passivo  vive  menos.  Pulmão  do  mundo  só  conheço  o  meu,  preservo  minhas 

reservas naturais.

Fumando, calada. Esse cigarro já é outro. Sem esse amparo ela não existe, o fumo a reanima pois 

está doente de amor. Não sabe gozar o bom de cada momento, se aferra à hora que passou. Palavras 

eu compreendo que lhe faltem: só alcançam até certo ponto.

Puxa. Pensei que fosse me deixar sair sozinho. Mochila dela. Batom. Higiene nenhuma, vaidade 

não pode falhar. Vulnerável, do cilindro exposto surge devagar o vermelho. Procura redefinir as 

linhas. Seus lábios são um fio de carmim. Em vão: no meu relógio o tempo não parou, da janela 

amanhecida covinhas e pintinha são satélites invisíveis do quasar extinto. Falecido.

Que silêncio. O ar de repente deixou de vibrar. Faltou luz? Sete andares para descer. Apanho na 

mochila os fones de ouvido e as fitas.  Catulli Carmina. No espelho antes de sair, meu rosto me 

sorri, satisfeito.


