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ana paula
pacheco
–
é escritora e professora de Literatura
Comparada na USP. Publicou contos e outras
formas narrativas nas revistas E, Ficções, Piauí,
Ruído manifesto, Peixe-elétrico. É autora do livro
de ficção, A casa deles. Nasceu em 1972 em São
Paulo. “Pandora” foi escrito em conversa com o
conto “Spartacus”, de Tiago Ferro.

Pandora

Estou em solo firme. Mantenho o prumo
sem dar bola para a diferença entre meu lado
direito e o esquerdo. O diabo também era coxo.
Ricardo III era coxo. O grosso desnível entre
as pernas talvez desse equilíbrio ao conjunto
de traços fora da curva, mas não: Ricardo era
desagradável aos olhos e nefasto ao coração.
Édipo ficou com problema nos pés porque foi
amarrado para não cumprir o destino com as
próprias pernas. O Curupira refez eternamente
os próprios passos a cada vez que se moveu
para frente. Eu me faço de sonsa pra tirar o

peso da cabeça. Procuro compensar a diferença
de peso com um salto alto (um único salto
alto). Vermelho. Na perna esquerda. Funciona
em baixo como uma maquiagem funciona no
rosto ou um tampão na boceta.
Caminho com elegância indiferente. Se eu
não estranhar ninguém estranhará. Não há
nada a ser investigado. São só 6 kg a 9 kg a
mais na perna direita. Não conferi na balança.
Melhor não ser minuciosa.
Carregar um monstro à maneira de
panturrilhas me prende mais ao solo do
que o comum dos mortais. Devo estar mais
conectada ao centro de gravidade. Todos
têm seus monstros, o meu pelo menos
está exposto. E a bem da verdade não foi
a natureza quem errou. Não é culpa de
ninguém. As pessoas só queriam viver,
melhorar, vencer os outros, matar quem
sobra, comer um pouco, beber um pouco, rir
um pouco. Viajar o mundo. Viralizar.

O cara esquisito já tinha previsto em
estilo levítico, os bichos serão misturados.
Ficticiamente, isto é, potencialmente, todos têm
o sangue de todos. Porque líquidos escorrem.
A ninguém ocorreria morder um sapo vivo, mas
um caldo de rãs, dizem que fortifica.
O bicho está grudado à minha perna. Tão
perto e não consigo, não sei por que não
consigo de jeito nenhum gravar seu nome.
Nove setenta um meia nove, se não der, sai
de mim guaxinim. Tentei decorar como
número de telefone. Panda com asas, coala
com ratazana. O ornitorrinco também parece
misturado, no entanto é um bicho da natureza.
Palavra im-pa-gá-vel, NATUREZA.
O problema de não saber de cor seu
nome é amenizado pelo fato de não precisar
chamá-lo. Está sempre aqui, cravado à minha
existência, se me desculpam o tom patético.
As unhas lembram as de bicho-preguiça, não
o dorminhoco pendurado à árvore do livro da

minha menina faça chuva ou faça sol. Aquele
que rasga a pele do tórax de quem o abraça.
O dos olhos apertadinhos enganadores. Fofo.
Quando existia perspectiva era diferente.
Agora é preciso perder a mania de esfregar
os olhos. A realidade não aparecerá se você
esfregar com força os olhos. A poeira não sai.
Se você esfregar os olhos, ela entra.
Ainda lembro com alegria quando me fechei
pela primeira vez com ele. Eu o tinha trazido
do mercado. Não tinha dinheiro suficiente.
Só por isso não o mataram pra mim. Ele não
era meu. Era alugado. No entanto, grudou na
minha tíbia fazendo um círculo completo com
o tronco e os braços. “O amor é impagável,
baby”. Falou. Ele falou. Então eu lembrei:
pingolim, o nome dele. Quase isso. Pinguim
misturado com menino. E com a caixa de
Pandora inteira. Pangolim. Ele estava tão
agitado mas a coisinha dele parecia sem fluxo
sanguíneo. “É tudo muito novo, ele me disse.

A gente precisa repetir bastante, criar uma
certa intimidade”. Foi comovente. Senti muito
nojo e me apaixonei.
De manhã levo-o para tomar sol na laje do
prédio. À noite vamos juntos ao supermercado.
Nesses passeios trago na bolsa um hidratante,
pois seu corpo escamoso fica extremamente
ressecado. Por ser só alugado também não
arrancaram as escamas. Se eu o comprasse
podia pedir para arrancarem. Vivo. O contato
da perna com a aspereza das escamas não é
agradável, o hidratante não resolve. Consolome. Sinto-me bem por cuidar dele e de mim.
Não deixa de ser uma oportunidade.
Durante o banho de sol, as crianças do
condomínio, à distância de mais ou menos
três metros, olham o monstro nos olhos como
se fosse um gatinho. Porém nenhum gesto
de reconhecimento acontece. Pelo que pude
perceber ele se julga um bicho superior à
infância dos homens, mais próximo a mim

do que a elas. Assim me dizem seus olhos
negros de bicho, nos quais pupila e íris não se
distinguem, dando a impressão de ser todo
alma em seu ser tão raso.
Na hora da ginástica ele serve de peso, assim
como na hora do vazio. No happy-hour me
despeja um ar de estraga-prazeres.
Outro dia notei, afiava disfarçadamente
as unhas no couro do meu sapato. Então
compreendi, planeja me matar. A certeza
não me abalou. Em primeiro lugar, é típico
da paixão querer o aniquilamento do outro.
Em segundo lugar, se conseguir me matar
não irá sobreviver sozinho, ou seja, morrerá,
provavelmente com mais agonia, algum tempo
depois. Por certo não tem consciência disso,
mas minhas vantagens, conquanto também
não me ponham a salvo, são inúmeras.
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