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–
é escritor. “Metástase” é um conto extraído de
seu livro Reserva Natural (Cia das Letras, 2018).
Entre outros, é autor também de Outra vida e
O Fazedor de Velhos.

Metástase

Certo tipo de bactéria marinha, que sob as
lentes do microscópio parece um amendoim
vermelho, é capaz de transformar a luz do
sol em combustível corporal com 100% de
eficiência, ou seja, sem nenhuma perda da
energia captada. Tal fotossíntese perfeita
contraria um dos princípios da física, segundo
o qual em qualquer transferência energética
há sempre alguma perda. O prodígio ocorre
graças a estruturas batizadas pelos cientistas,
na falta de melhor nome, de “antenas”. Cada
bichinho possui oito delas. Enquanto isso, a
eficiência energética das nossas placas de
energia solar patina em índices que vão de 16%
a no máximo 28%.

– Tem alguém pesquisando esse prodígio? Com
tempo e dinheiro à vontade? Ou depois de sete mil
anos de história ainda vamos ser humilhados pela
tecnologia superior das bactérias-amendoins?!
É como o movimento imperceptível de
um gafanhoto se preparando para pular. Até
onde conseguimos ver, ele está lá, parado,
depois não está mais. A microscopia
científica desintegrou de repente meu castelo
humanicista, e fez isso com precisão técnica,
qualidade estética e ampla circulação. Uma
coisa era saber da existência quase teórica de
criaturas invisíveis ao olho humano, outra é vêlas a toda hora, conhecer a expressão de seus
rostos, saber como se movem e como vivem.
Admitir a vaga existência de um ácaro
no meu travesseiro era coisa perfeitamente
indolor, feita sem maiores traumas. Conhecer
o retrato do bicho, ou as filmagens de suas
colônias, porém, provoca sentimentos difíceis
de explicar. Sente-se repulsa, angústia. Você
não senta para o café da manhã, ou encosta a

cabeça no travesseiro do mesmo jeito, quando
sabe estar cercado por milhares de carrapatos
gordos e verde-foscos, com longos fios de
cabelo pelo corpo, tendo cada um seis patas
pontiagudas, cinco olhos e uma boca de aranha,
composta por duas presas monstruosamente
adaptadas para a mordida, a picada e a sucção.
Passei a ter os mesmos sentimentos
desagradáveis em relação a várias formas de
vida microscópicas, quando as imaginava na
maçaneta de banheiros públicos, nas roupas
que visto, nos tapetes que piso, no ar que vai
e vem dos meus pulmões e nas águas onde
costumo nadar. Mas a repulsa e a angústia, um
dia, se transformaram em admiração.
Nas paredes do intestino humano, presa por
filamentos e complexos proteicos que se ligam
a nossas células, temos a Escherichia coli. É
uma das bactérias mais antigas e disseminadas
do planeta. Trata-se de um ser vivo capaz de
produzir todos os elementos de que precisa
para viver. Ela é causadora de algumas doenças

no homem, mas também fermentadora de
açúcares e fundamental em nossa digestão.
Os cientistas agora manipulam seu genoma,
tornando-a apta a sintetizar as enzimas que
processam a celulose. Com essas enzimas, a
bactéria transforma a biomassa dos canaviais
e de outras procedências em açúcares e, num
segundo estágio, em biocombustível. Sim, em
etanol. O biocombustível é o excremento do
animalzinho, e sobe já pronto para a superfície
do recipiente onde ocorre o processo. Sem
passar por qualquer destilação ou purificação.
– “Não dance onde os elefantes tocam”, velho
ditado alemão.
Não é novidade que o vírus da
toxicoplasmose só se reproduz no intestino
dos gatos. Quando, pelas fezes, o serzinho
monocelular é expulso dos hospedeiros
naturais, começa a odisseia da volta. Das fezes
ele passa aos alimentos e, se ingerido por um
organismo que inviabiliza sua reprodução, um

hospedeiro intermediário, mais cedo ou mais
tarde precisa se lançar ao mundo novamente
em busca de algum bichano disposto a recebêlo. De preferência, não pelas fezes outra vez,
pois encontrou uma saída mais inteligente.
No hospedeiro intermediário, ele
desestabiliza a produção de duas substâncias
neurotransmissoras, alterando a química e o
funcionamento do sistema límbico, a parte
do cérebro mais ativa nas situações de susto e
medo. É como se desligasse o alarme do corpo
em que está alojado. Nos camundongos e
ratazanas, faz com que percam o medo de seus
predadores usuais, os gatos, e se entreguem à
morte. Ao que parece, os roedores perdem a
sensibilidade para o cheiro da urina dos felinos,
que normalmente acionaria seu instinto de
autoproteção. Um grande negócio para os gatos,
que conseguem comida fácil, e para o vírus, que
retorna ao maravilhoso intestino da fertilidade.
No homem, ele provoca infecções leves,
perigosas apenas para quem estiver com o
sistema imunológico avariado. Mas alguns

estudos apontam que também nosso
psiquismo pode ser alterado por sua presença.
Vítimas agudas se envolvem com mais
frequência em acidentes de trânsito, pois
têm aumentada a predisposição para assumir
riscos e diminuída a capacidade de reação.
As mulheres se tornam mais inteligentes,
descontraídas e afetuosas, enquanto os
homens ficam mais tolos, ciumentos e
rebeldes. Tudo isso é estudado cientificamente.
Dependendo da região do planeta, de 15 a 85%
das pessoas estão infectadas; no total, mais de
500 milhões de toxicoplasmóticos. No Brasil,
60% da população.
– Se os gatos não são predadores de humanos, se
não somos comida de angorás, siameses ou persas
– a única maneira do vírus retornar por nosso
intermédio ao intestino do hospedeiro natural –, o
que ele ganha manipulando nosso sistema nervoso?
É um dispositivo automático, que mesmo num
hospedeiro inadequado reproduz seu programa
de sabotagem, sem saber que é inútil? Ou uma

permanência biológica da idade das cavernas,
quando os homens ainda eram vítimas dos tigres
dente de sabre?
Uma espécie de lacraia marinha de meio
milímetro, cujo corpo marrom, em gomos,
parece um chocalho de cascavel, cujas patas
são amarelo-fluorescente, com ramificações
iguais a espinhos, e dotada de antenas
compridíssimas, igualmente amarelas e
luminosas, foi descoberta a 5,4 mil metros de
profundidade, na costa ocidental da África.
Poucos anos depois de sua primeira aparição, a
Ceratonotus steiningeri foi encontrada no meio
do oceano Pacífico, a treze mil quilômetros
de distância! Proporcionalmente a seu
tamanho, é uma capacidade de deslocamento
extraordinária.
Isso sem sair da Terra, mas a astrobiologia
vai adiante e afirma sem medo: bactérias e
micróbios são os verdadeiros seres de outros
planetas. Que se roam os ufólogos de plantão
e os marqueteiros do et de Varginha; adeus

para sempre à balela de que a atmosfera blinda
nosso planeta do contato com o espaço sideral.
Seres microcópicos viajam e resistem às
explosões estelares, a doses maciças de raios
gama e ao surgimento das supernovas, que
liberam quantidades cavalares de raios-x.
Alguns desses seres minúsculos, para
sobreviver, formam uma carapaça, outros
entram em dormência e colam na proteção de
um simples grão de poeira cósmica. Viajam
pelo espaço grudados na cauda dos cometas,
ou nos meteoritos, e quando um desses corpos
celestes penetra em nossa atmosfera, o atrito
pulveriza a rocha, mas não atinge criaturas
quase desprovidas de massa, que então chegam
intactas à crosta terrestre. Estima-se que dez
mil toneladas de grãos de cometas caem por
ano na Terra, e em cada grão pode haver uma
colônia de microorganismos.
A estrada sideral não é de mão única. Assim
como chegam, eles também vão. Tufões,
tornados, até ventanias muito fortes, tiram
do chão, diariamente, as partículas minerais

e seus nano-passageiros. Subindo até o limite
da atmosfera, vazam pelas barreiras de gás e
gravidade, de onde são espirrados para todos
os cantos do espaço, pelos ventos solares.
Engana-se a tradicional teoria evolutiva. A
vida não nasceu nos oceanos, veio do espaço.
Quando vi, estava perdidamente apaixonado
por amebas, vírus, fungos, genes e anticorpos;
por bactérias de corpinhos fluorescentes,
deslizantes e sensuais, espécie de fios
ondulantes eletricamente animados; por células
e partículas bióticas elementares, seres num
estado puro e primordial, que se propõem tão
somente a buscar energia porque precisam viver,
a se multiplicar como autodefesa, a lutar contra
a morte e seus mensageiros por instinto. Todas
essas formas de vida executam suas funções
biológicas sem prazer ou dor, sem juízo crítico,
em plena conformidade com sua programação
natural. O que passei a admirar nessas criaturas
é seu despojamento de todos os penduricalhos
a que chamamos de consciência, ou cultura.

E aí o tumor completou o enraizamento
dessa nova consciência da vida. O gafanhoto
pulou outra vez. Descobri a que família
pertencem minhas células cancerosas, entendi
como se comportam, pude vê-las em ação na
telinha do oncologista – num reality show de
vida ou morte, disputado no plano minúsculo
dentro de mim. Ganhei intimidade com
elas a ponto de apreciar seu mecanismo de
multiplicação – tão rápido no meu caso quanto
o das células fetais, detalhe que não deixa de
ter certa beleza poética. Enquanto atravessam
membranas e tecidos, circulam, escorregam,
rodopiam, surfam em sangue, reproduzindo e
prosperando, numa potência disfuncional, as
bio-partículas sem cérebro, unidas, esculacham
a medicina mais avançada, e também minha
percepção corporal.
A horizontalização da vida tornou-se
minha nova filosofia bio-existencial. A vida
microscópica não apenas está dentro do nosso
corpo, mas ela dá forma àquilo que chamamos
de corpo. Não somos uma criatura vivendo

num determinado meio, nós somos o meio.
Nós é que não temos rosto. Nós, animais de
grande porte, somos colônias ambulantes.
Aparentemente sólidos e visíveis, formas
vitoriosas de vida, no fundo não somos nada
além de equilíbrios instáveis entre sistemas
bióticos minúsculos, reles somatórios
desavisados de micro-componentes. É
um estranho sentido de pertencimento;
estranhamente prazeroso e consolador.
– Repita comigo: “Eu sou um habitat natural, eu
sou um habitat natural…”
Um quilinho, quilinho e meio, de matéria
pensante. Ocupa 2% do meu corpo e devora
30% da minha energia. Combina estruturas
físicas, substâncias químicas e impulsos
elétricos, opera comandos subterrâneos,
encobertos à observação e, muitas vezes, à
lógica. Composta por gomos amorfos, ou
na verdade por um único e grosso cordão
cinza amarelado, que se enrosca em dobras

gordurosas e engolidoras de glândulas, ou
sub-órgãos, é como a massa de um panetone
envolvendo pedaços de fruta cristalizada.
Cada região interage com as outras numa
orquestração inapreensível pela ciência mais
futurista.
Por que fico irritado quando estou com
falta de serotonina? Por que a dopamina
regula meu prazer? Por que meu amor não
depende apenas dos encantos da mulher
amada, mas também, e até mais, das taxas
de oxitocina? Os neurotransmissores, a
quantidade e a maneira como preenchem
intervalos microscópicos entre os neurônios,
ditam meu comportamento, meu estado
de espírito e os sentimentos que tenho
em relação aos outros. Não controlo, mal
entendo, se é que conheço realmente todos os
dados da equação.
Mesmo quando eu durmo, desligada a base
da organização racional, tempestades neurais
explodem na minha cabeça, com esguichos
e raios de alta voltagem. A percepção do

que acontece ao meu redor durante o sono
depende delas, e graças a elas se transformam
em imagens as emoções selecionadas pelos
sonhos, dando-lhes movimento, cores,
texturas e formas. Nesse processo que não
controlo, é a biologia a verdadeira autora
dos enredos, da reprodução dos planos e
inquietações que tenho quando acordado.
Ela comanda os processos metafóricos e a
percepção do espaço onírico por meio de
imagens simbólicas.
O glioblastoma foi o último carimbo no
meu passaporte para a liberdade. Fiquei
amigo da morte. A máquina mais perfeita
da natureza, que já tem vida própria, ainda
é capaz de se reinventar. Afastada a solução
cirúrgica, devido à localização do tumor,
então me divirto acompanhando o fracasso
dos genes matadores de células aberrantes,
e a atividade febril dos que restauram as
células tumorais danificadas pelos remédios.
O oposto do que deveria ocorrer, em ambos
os casos.

A verdadeira mente científica não deve estar
amarrada a suas próprias condições no tempo e
no espaço. Ela constrói um observatório, erguido
na fronteira que é o presente, a qual separa o
passado infinito do futuro infinito. Desse posto
seguro, ela faz suas investidas até o começo e o
fim de todas as coisas. Quanto à morte, a mente
científica morre em seu posto, trabalhando
de forma normal e metódica até o fim. Ela
ignora uma coisa quase tão insignificante como
sua própria destruição física, ignora-a tão
completamente quanto a todas as limitações do
plano material. A mente científica ideal deveria
ser capaz de conceber um ponto de conhecimento
abstrato, no intervalo entre o início da queda
de um balão e seu choque contra o solo. Isso que
estamos vendo é apenas um revés temporário.
Uns poucos milhões de anos, o que são eles no
grande ciclo do tempo? O mundo vegetal, como
vocês podem ver, sobreviveu. Veja as folhas
naquela árvore. Os pássaros estão mortos, mas
as plantas florescem. Dessa vida vegetal, no lago
e na lama, em seu devido tempo, virão amebas

microscópicas e rastejantes, que são os pioneiros
desse grande exército da vida, para o qual, no
momento, temos o dever extraordinário de servir
como retaguarda. Uma vez que a mais baixa
forma de vida tenha se estabelecido, o surgimento
final do homem é tão certo quanto o crescimento
do carvalho a partir de sua muda. O velho
círculo estará girando mais uma vez.
Prof. Challenger
Parece uma bola de grama fosforescente,
abraçada por minhocas marrons, mas é uma
esfera microscópica de isopor, cercada por
fiapos de moléculas quinhentas vezes mais finos
que um fio de cabelo. Captada num microscópio
superpoderoso, capaz de ampliá-la centenas
de milhares de vezes, a imagem foi colorizada
no computador e ganhou o prêmio anual de
fotografia da revista científica mais importante
do mundo. Para os autores da nano-foto, ela
sugere uma cooperação tentacular e cósmica
protegendo o planeta Terra.

– Será que os jurados caíram nesse papinho?
Desde sempre, desde as cosmologias mais
remotas, o fim do mundo fazia parte dos
planos. Depois veio a Bíblia, com o Juízo Final,
Nostradamus e uma centena de profetas das
mais variadas filiações, todos predizendo o
apocalipse. Como não aconteceu, a hipótese
caiu em relativo descrédito. Vieram o
iluminismo, o cientificismo e outros “ismos”
racionalistas que por um breve momento
afastaram a superstição e, com ela, o
sentimento do perigo. Em contrapartida, logo
trouxeram a bomba atômica e a nuclear. “Já
que Deus não se resolve e os messiânicos não
se garantem”, disseram os cientistas, “estamos
dispostos a fazer o serviço”. Passou o tempo
e, ainda essa vez, a hecatombe final não veio,
mais por sorte ou covardia do que por sanidade
política. Aí, na virada para o século XXI, surgiu
a ameaça climática. Ainda não dá para saber
quando a vingança natural nos exterminará,
mas o fim previsto é mais ou menos o seguinte:

1) com o índice de mortalidade da nossa
espécie em queda permanente, e o
prolongamento cada vez mais eficiente da
vida humana, atingiremos a superpopulação
planetária;
2) a necessidade de sustentar tanta gente vai
levar as indústrias alimentícias e o agronegócio
transnacionais ao paroxismo produtivo; além
disso, provocará um aumento absurdo da
produção industrial (não conhecemos outro
jeito de distribuir riqueza, a não ser produzir
mais, o capitalismo epilético e o comunismo
com morte cerebral são iguais nisso);
3) produzindo tanto, sugaremos os últimos
recursos do planeta e lançaremos toneladas
de gás na atmosfera, atiçando as mais variadas
revoltas da natureza e botando o globo
terrestre para ferver;
4) nossa infra-estrutura e nossas economias
sofrerão o ataque de vulcões, tornados,

maremotos, furacões etc. (a lista de
cataclismos é imensa, multiplicando-se
quando pensamos nas variações geográficas
que irão apresentar);
5) as lavouras e as criações serão destruídas
pelo gradual enlouquecimento do meio
ambiente; algumas capitais costeiras, Rio de
Janeiro inclusive, serão inundadas pelo degelo
dos polos e o consequente aumento do nível
dos oceanos;
6) com a queda vertical dos estoques de
alimentos, as bolsas de commodities irão
desaparecer, aniquilando esse tipo de comércio
e fazendo o trânsito global de mercadorias
entrar em colapso;
7) o abastecimento interno de cada país
entrará em pane. É o fim da festa. Primeiros os
países importadores de comida morrerão de
fome, com cobertura via satélite, depois, todos
os outros;

8) as baratas, as lagartixas e algumas bactérias
sobreviverão sem problemas, mas a espécie
humana vai praticamente desaparecer. Os
cientistas acreditam na mortalidade de uns 5/6
da população mundial.
O paradoxo essencial:
Melhores Condições de Vida =
Superpopulação
Superpopulação = Piores Condições de Vida
Na melhor das hipóteses, irão vagar por aí
hordas peludas de caçadores antropófagos,
armados de clavas e com dentes cariados,
nômades regredidos em um planeta
novamente selvagem. Não adianta ficar com
medinho, fingir que não tem nada a ver com
a história, ou procurar, entre os termos
do paradoxo, conciliações, compensações
e sinergias. Estarão todas previamente
condenadas à insuficiência. Dizem que os
cupins são espertos o suficiente para jamais

comerem a árvore na qual instalaram seu
ninho. Viva os cupins… Quanto à sobrevivência
dos humanos, Malthus, na essência, estava
certo, ele errou foi o timing. O progresso
técnico-industrial, porém, nos fará chegar ao
grande momento. Acabou a ilusão tecnicista
que nos anestesiou pela primeira vez com o
advento da pedra lascada, e na qual, depois da
pedra polida, ficamos viciados. Admito, por
orgulho ferido, autodefesa, preocupação com
filhos e netos, ou até por ideais humanitários,
ser quase impossível acreditar num cenário tão
lúgubre, mas o apocalipse está se formando.
A classe científica e os otimistas incorrigíveis
irão sempre alegar que as pesquisas, embora
provoquem um alucinado crescimento
demográfico, por outro lado aumentam a
capacidade de produzir alimentos e gerenciar
os recursos naturais. E é verdade. Mas haverá
dificuldades crescentes na distribuição
desses alimentos e recursos pelo planeta, e a
climatologia, da qual dependem nossas lavouras
e criações, é uma ciência condenada.

Para salvar a espécie, seria preciso que as
taxas de mortalidade subissem nos gráficos
como as torres mais altas de Dubai, Londres,
Hong Kong e Nova York. Morrer mais, tocar
a marcha fúnebre em escala planetária, é isso
que precisávamos fazer. Mas como? Nada
nesse sentido nos parece eticamente aceitável.
Ou você seria capaz de agradecer às guerras
pelas mortandades? De comemorar a irrupção
de epidemias e pandemias? De incentivar a
explosão de bombas atômicas? De se regozijar
com grandes atentados terroristas, agora
promovidos não por questiúnculas territoriais
e religiosas, mas em nome da sobrevivência
da espécie? Você seria o garoto-propaganda
de uma campanha de esterilização em massa?
E que tal pregar o fim das pesquisas na
medicina? Seria admissível aos seus olhos, por
exemplo, limitar a menores de sessenta anos
o acesso a qualquer tratamento, deixando a
natureza trabalhar na população idosa? Ou ser
ainda mais radical, obrigando as pessoas a se
restringirem ao tempo de vida delimitado por

seu próprio corpo, sem interferências externas,
independente da idade?
Se queremos garantir a existência futura
da civilização? Claro que sim, mas desde
que indo e vindo de automóvel com arcondicionado e liberados para consumir as
delícias que a natureza nos oferece. Desde
que autorizados a não ter em nossa cozinha
dezoito latas de lixo diferentes, com regras
específicas sobre o que devemos jogar em cada
uma, ou criadouros de minhocas de vários
andares em nossas áreas de serviço, pois não
suportamos ser inteiramente biodegradáveis.
Sobretudo, queremos continuar parindo
nossos bebês, nos reproduzindo sem que
essa função biológica essencial seja regulada
pelo Ministério de Abastecimento do nosso
país, pela Organização Mundial de Saúde
ou por algum outro órgão representativo da
comunidade internacional, mediante critérios
estipulados pela média do interesse geral dos
outros 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil e 998
pessoas existentes no planeta. Entre nossas

faltas mais irremediáveis está a dificuldade de
privilegiar o interesse coletivo. Aliás, como a
história já cansou de demonstrar, e a natureza
irá confirmar de uma vez por todas.
O dia em que algum cientista descobrir
a cura do câncer, vamos tratá-lo como
herói e paparicá-lo com os milhões do
prêmio Nobel, quando na verdade ele e sua
descoberta estarão assinando o atestado de
óbito do planeta e da espécie. Afinal, além de
humanismo abstrato, existe, na maneira como
vivemos a ameaça do câncer, ou de qualquer
doença mortal, uma boa dose do mais puro
e egoísta instinto de sobrevivência. É o que
nos faz perguntar sempre: “E se fosse meu
herdeiro genético direto? E se fosse eu?”.
Uma vez feita essa pergunta, danou-se;
empalidece a cor mais viva da decisão e
passamos a torcer pelo sucesso das pesquisas,
das indústrias farmacêuticas e dos laboratórios
multinacionais, louvando a medicina moderna,
obedecendo cegamente a médicos tão
humanos, parando de fumar e beber, proibindo

que os outros fumem e bebam, entrando
e saindo de mesas cirúrgicas enquanto
escarafunchamos nossas metástases até não
ter mais onde cortar; prolongando nossas
vidas e contribuindo para a superpopulação
voraz e destruidora. Eu, supostamente, deveria
agradecer de joelhos a quem descobrisse a
cura do glioblastoma. Mas em 1950 éramos
2,5 bilhões de criaturas, quarenta anos depois
chegamos a 5,2, e hoje somos sete bi...
Querendo ou não, em conjunto somos feito
o idiota que, no meio da tempestade, com
o naufrágio iminente, encontra o rombo no
casco do navio e se diverte com o esguicho
de água, sem avisar ninguém, na mais risonha
inconsequência.

Energia
Depois de ele cobrir a mesa de massagem
com a toalha, ela desabotoa a camisa, deixando
os ombros de fora, e deita de barriga para
baixo. Seu rosto encaixa no buraco de couro
plastificado.
“Não seria melhor tirar a camisa toda?”
Sem enxergar qualquer coisa além do chão
de pedra São Tomé, ela fica de olhos bem
abertos:
“Estou só de biquíni por baixo.”
“Isso é um problema?”
Ela não responde.
“Com licença…”
Ela sente o tecido roçando na pele. À
medida que vão ficando descobertas, as partes
do seu corpo se arrepiam – as escápulas, o
meio das costas e a parte de trás dos braços.
Apressando-se a minimizar a ousadia, ele usa
a camisa para cobrir suas nádegas e parte das
suas pernas.
“Está bom assim?”

“Melhor.”
Mesmo deitada, ela continua de sandálias.
Ao reparar nisso, com um riso contido, mas
audível, ele toma a liberdade outra vez:
“Essas definitivamente precisam sair.”
É sempre assim. Depois de buscar a filha
no colégio, quando ela chega no clube, o
massagista já foi embora. O caramanchão
perto da piscina, está vazio e quieto sob as
nuvens laranjas e vermelhas do fim da tarde, as
cortinas de lona crua estão abaixadas, as velas
aromáticas sem ação, os frascos de óleo e as
toalhas, enroladas com perfeição, trancados
no armarinho de vidro e madeira clara,
como numa vitrine, interditados aos sócios
retardatários por uma fechadura digna de uma
casinha de boneca.
“Você nunca fez massagem?”
“Já fiz, claro. Mas com massagistas
profissionais.”
Ele sorri.
“Eu sei o que estou fazendo.”
“Eu é que não sei…”

Os dois ficam em silêncio. A brisa que passa
é convertida, graças a um daqueles móbiles
de feng-shui, em sons metálicos e de efeito
calmante, acompanhados pelo rumor fresco de
folhas e flores balançando. Ela ouve o tubo de
creme hidratante sendo apertado, as mãos dele
se esfregando como dois gravetos, prontos para
produzir uma faísca. Antes que a massagem
comece, ergue o pescoço para ver a filha, na beira
da piscina teclando. A contusão, no entanto, não
a deixa terminar o movimento. Arrependida,
volta para a posição em câmera lenta.
“Minha filha vai pensar que a mãe dela… ela
vai entender tudo errado.”
Ele sussurra com a voz mais calma do mundo:
“Não estamos fazendo nada demais.”
“Você sabe como é a cabeça das meninas
nessa idade.”
“Pensa em você agora.”
Com a cabeça no nicho, ela dá um sorriso
cético. Então sente a respiração dele e ouve
sua voz, sussurrando:
“Relaxa. Respira fundo.”

Ela insiste.
“Mas você concorda que é uma situação meio
estranha?”
“Que bobagem…”
Ela ouve os dedos dele estalando.
“Não é não.”
“Eu já sou quase profissional. Assim, quem
vai ficar intimidado sou eu.”
Ela faz uma pausa. Ele sorri.
“Juro que você vai se sentir melhor.”
Então ela ouve suas mãos se esfregando
outra vez.
“Feche os olhos…”
“Eu não estou de olhos abertos.”
“Está sim, que eu sei.”
Como ele adivinhou? Ela fecha os olhos a
contragosto, lutando para mantê-los assim.
“Posso começar?”
Ela hesita, imaginando por onde ele
pretende fazer isso.
“Pode.”
Quando as mãos dele a tocam, deslizando
por toda a extensão de sua coluna, ela fica

arrepiada outra vez. Sente a pele chupando a
umidade do creme e capta, no ar, um cheiro de
amêndoas, além de alguma outra coisa que não
consegue identificar.
“Você gostou desse creme? É de amêndoa e
alfazema.”
Ele adivinhou outra vez. Em vez de
massagista, está mais para leitor de mentes,
ou hipnotizador. Só assim para ela se deixar
massagear por um qualquer, um desconhecido
de fala mansa, que calhou de estar ali na
piscina aquele dia, aquela hora. E enfrentando
a censura silenciosa da filha. Só assim para
fazê-la deitar na cara dele, de biquíni e de
bunda para cima.
“Respira fundo e, bem devagar, solta o ar
pela boca…”
Ele começa a massageá-la nos músculos
doloridos dos ombros e do pescoço. Com a
mesma voz sussurrada e tranquilizadora, diz:
“Relaxa… respira… não pensa em mais nada.”
E coloca um pouco mais de força na
manipulação.

“Pensa no ar entrando e saindo dos seus
pulmões.”
Ela se lembra que, na adolescência, quando
uma amiga contou que fazia meditação, tinha
perguntado:
“E sobre o que você medita?”
A amiga riu da pergunta e explicou que
meditar era justamente esvaziar a cabeça, não
pensar em nada. Achou aquilo uma estupidez
sem tamanho, o maior desperdício de tempo.
Agora tenta, sinceramente, fazer igual, mas não
acredita realmente que vá conseguir.
O som metálico do móbile ecoa outra vez.
Os dedos dele tentam entendê-la por dentro,
apesar do emaranhado enrijecido de músculos,
nervos e tendões.
“De uns tempos pra cá, volta e meia tenho
essa dor.”
“Hoje em dia todo mundo tem uma rotina
estressante.”
Ela suspira, contendo o impulso de abrir os
olhos.
“Você trabalha com quê?”

“Eu não trabalho.”
O estranho demora a responder, apertando
com força os nódulos que encontrou na região
das escápulas.
“Pelo visto, não trabalhar é mais estressante
do que eu imaginava.”
*
Sara
5 dias, de pura preguiça de carregar!
Maria Fernanda
6 meses, porque estava de castigo kkk 0
Ester
1 anooooo! == perdi o meu novinho e meu pai
não me dava outro >
Silmara
estou com meu celular, mas não está
conectando. então é como se eu nem tivesse.
isso desde novembro passado

Caio
Fiquei um mês sofrido quando fui roubado.
snif snif…
Kelly
Fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio
sem celular kkkkk ;
Gigi Costa
eu ESTOU sem celular! minha mãe quebrou
mais esta muito ruim n posso ver oq o meu
boy está fazendo na rede / >
Gil Rocha
caraca! aguentei um mês pq ele não carregava e
não tinha tempo de comprar outro.
Déh Pereira
6 meses sem cel até agora tão sozinho fora do
mundo virtual
Isabella Vasconcellos
Umas 3hrs até dar sinal pro intervalo. foi o

máximo desde que ganhei o meu primeiro. B
Lara Dias
2 horas, ele tinha desaparecido * :
Ana Bárbara
acho que as pessoas que ficam fissuradas com
celular não estão felizes consigo mesmas, sério.
Mas daí a falar mal delas… algumas pessoas só
fazem isso por simplesmente ter uma vidinha
medíocre e não poderem ver as outras pessoas
felizes. Então o que eu sempre digo quando
alguém me julga é que estão com inveja, isso
deixa a autoestima sempre lá em cima com
certeza.
Lara
ficar conectada me deixa bem, parece que
estou fazendo tudo certo mas claro sem me
achar melhor do que os outros e pisar nas
pessoas.
*

Ela está um pouco mais à vontade com a
própria dor.
“É como se eu tivesse bolas de gude embaixo
da pele.”
“E por que acha que ficou tensa assim?”
“Nada de especial. Eu sou tensa assim.”
“Nada mesmo?”
“Pelo contrário…”
“Tudo bem com a sua filha, por exemplo?”
“Não. Mas nunca está.”
“Como ela se chama?”
“Ana Bárbara.”
“Quantos anos?”
“Catorze.”
“E ela tem um temperamento difícil?”
“Nem sei mais…”
“Tanto assim?”
“Minha mãe dizia que mãe e filha são dois
animais que devem ser criados em jaulas
separadas.”
“Minha mãe e minha irmã concordariam…”,
ele diz, rindo. “Você era muito rebelde ou sua
mãe é que era muito brava?”

“Mais que tudo, éramos neuróticas.”
Ela ouve sua gargalhada curta.
“E você, tem filhos?”
“Não.”
Depois de um tempo em volta das escápulas,
as mãos dele voltam aos seus ombros,
flexionando os dedos com uma lentidão mais
densa que antes, pressionando os músculos e
amolecendo-os mais profundamente. Minutos
antes ela não teria suportado um toque tão firme.
“Quando você sentir dor, solte o ar e mostre
que está sentindo. Ela vai diminuir se fizer isso.”
Ela pensa um pouco:
“Mostrar como?”
“Como você quiser.”
Com alguma desconfiança, quando seus
pontos doloridos são manipulados com mais
força, ela começa a gemer e a esvaziar o peito
de ar. É verdade, assim fica mais fácil aguentar
a dor, mesmo quando as bolinhas duras sob
sua pele teimam em não se desfazer. A brisa
passa uma terceira vez, deixando no ar o
mesmo rastro sonoro de móbile zen com

farfalhar de folhas e flores. O creme hidratante
subitamente torna-se uma membrana fria
em seu corpo. Em seguida, o ar para, como
se alguém tivesse desligado o ventilador, e
logo a temperatura morna da tarde volta a
predominar. Quando ela se dá conta, seus
gemidos, antes pequenos e tímidos, se
tornaram longos e independentes da sua
vontade. Ele aprova:
“Assim…”
Através do desconhecido, sente cada
osso do próprio corpo, adivinha o estado de
cada músculo. Suas mãos parecem mesmo
afrouxá-la, pondo alguma coisa para circular
novamente. Sem conseguir explicar o porquê,
ganha uma vaga confiança em si própria.
Talvez seja a esperança de passar a noite com
menos sofrimento. Tenta outra vez não pensar
nada, desligar, se entregar. Por um instante, até
consegue, ou acha que vai conseguir.
“Agora vire de frente, por favor.”
Ouvir isso é um choque. Ela fica até com
raiva, julgando perdido todo o relaxamento.

Quando gira na mesa de massagem, seu
pescoço está mais solto. A dor havia cedido
algum terreno afinal, e não de forma passageira,
embora não tenha percebido exatamente
quando, ou por quê.
“Já melhorou um pouco?”
“Melhorou.”
Seus olhares se raspam, mas ela desvia
rápido, num reflexo agora não calculado de
timidez. Já deitada e de olhos bem fechados,
revive o suspense de não saber qual parte do
seu corpo ele irá tocar primeiro. Então sente o
linho branco novamente cobrindo-a da cintura
para baixo.
“Quem é esse homem…?”
A divagação é interrompida por uma pinça
firme, que agarra os tendões e os músculos do
seu pescoço.
“Nossa… parecem cabos de aço.”
As mãos dele trabalham. Num dado
momento, quando aumentam a pressão, ela
franze a testa, criando uma dobra de pele
entre as sobrancelhas. Com um dedo, num

gesto preciso, intenso e delicado ao mesmo
tempo, ele encosta no ponto exato e faz o foco
de tensão desaparecer como que por milagre.
“Continue respirando fundo. Não esquece.
Mas agora, cada vez que soltar o ar, fala as
cinco vogais, esticando cada uma.”
“Como?”
“Esticando o som: aaaaa, eeeeee, iiiiiiii,
ooooooo, uuuuuu…”
Ao ouvi-lo repetindo o mantra improvisado,
com uma placidez que, como toda placidez, lhe
soa falsa, ela tem vontade de abrir os olhos e rir.
“Aaaaaaaaaaaaaaa…”
É o máximo que consegue sem dar uma
boa gargalhada. Ele deve ter percebido. Ou
adivinhado. Mas repete o mantra, muito
compenetrado, inabalável, casando som e
respiração:
“Aaaaaa, eeeeee, iiiiiiii, ooooooo, uuuuuu…”
Quando o ataque de bobeira passa, ela
finalmente arrisca as outras vogais. Então
percebe que os músculos do rosto não a
obedecem. O que aconteceu? Não é timidez,

senso de ridículo ou autocontrole. Seu rosto está
dormente, anestesiado, e de novo ela não sabe
quando começou. Sua cabeça ameaça se revoltar,
seu corpo, se render. Seus lábios, muito secos,
grudam um no outro. A sensação de estar sem
controle sobre si própria deixa-a inquieta.
Sem dar tempo para que se acostume, as
mãos dele tocam seus ombros, espalmadas, e
os empurram para trás, como se a partissem ao
meio.
“Aconteceu alguma coisa? Estou machucando
você?”
“Meu rosto… está dormente.”
“Não se preocupa. É a tensão, espalhando
antes de ir embora.”
Atencioso, ele a massageia nas articulações
do maxilar, depois nas maçãs do rosto e nas
têmporas, recitando o mantra:
“Aaaaaaaa… Eeeeeeee…. Iiiiiiii………”
“Quem é esse hom…?”, ela divaga novamente.
“Está tudo bem”, ele diz. “Não fica nervosa,
não tenta controlar nada, só respira.”
Ela tenta relaxar, mas é difícil. Percebe a

dormência se irradiando para cada pedaço do
seu rosto, num formigamento que se alastra.
Suas pálpebras agora tremem, rebeldes; o
oposto de anestesiadas, porém igualmente
incontroláveis. Uma das sobrancelhas também
dá uma fisgada.
“O que está acontecendo comigo?”
Ela pensa em se levantar e acabar com
aquilo, mas não mexe um músculo. Solta
apenas um longo suspiro.
“Bom… Ótimo… Solta o ar até sua caixa
toráxica abaixar, e estufa a barriga, abrindo o
espaço entre as vértebras.”
Ela esvazia o corpo de ar.
“Quanta coisa presa…”
A chama de uma luz antiga vem à sua
mente – entre amarela e acobreada, trêmula,
queimando lentamente, com espirais de
fumaça mais leves que o ar –, mas ela não
entende o que significa. As mãos dele,
reabastecidas de creme hidratante, percorrem
seus braços, suas costelas, sua barriga, e,
removida a camisa, suas pernas. Seguram,

deslizam e pressionam, continuando a
desmontá-la. Como nunca antes, sente-se
entregue àquela modalidade alternativa de
bem-estar, que embaralha a comunicação
entre os comandos cerebrais e os músculos,
que interrompe as descargas externas do diaa-dia sobre o corpo.
Por um momento, tem medo de que suas
fibras, inteiramente relaxadas, se diluam, que
seu cérebro, completamente desacelerado,
entre em pane. Tem medo de apagar ali
mesmo, como se, em contato com algo que
não controla dentro de si, em vez de reagir,
simplesmente desligasse. Ela se imagina
desmaiada naquela mesa de massagem, à
mercê dele, ou fazendo xixi sem querer, no
auge do afrouxamento corporal.
Sem se dar conta, a cada respiração, agora
enuncia as vogais do jeito que ele havia pedido,
esticando os sons até o último sopro de ar.
Pouco a pouco, sente-se entrando num mar
sem ondas, que demora a entender. Um mar
de sons. É tomada pelos menores ruídos, os

mais sutis, que lhe chegam de perto e de longe,
como se alguém tivesse aumentado o volume
do mundo – a respiração deles dois, a grama
estalando depois do dia de sol, a brisa soprando
as flores, a água da piscina batendo nos
ladrilhos, o tic-tic das teclas no celular da filha,
seu corpo se ajeitando na espreguiçadeira…
*
Isabella Vasconcellos
tipo e se for apenas um ficante que quer
transar mas a pessoa ainda não está preparada?
=
Sara
pensa muito bem antes de ir para os
finalmentes com ele. e a conversa é a melhor
coisa que existe conversa com ele.
Caio
se é só um ficante vc não tem obrigação
nenhuma com ele. se vc não quer transar

com ele simplesmente diz não. se ele insisitir,
termina e pronto. relaxa.
Silmara
eu não fiz esse drama todo essa enrolação,
falei “não” e pronto e ele compreendeu
perfeitamente eu acho.
Ana Bárbara
depois não reclama se não arranjar namorado.
Silmara
e se ela não quiser um?
Ana Bárbara
sil, se ela não quiser namorado depende dela,
só opinei no caso dela querer.
Ester
sei não… eeeeuuu não quando acontecer
não conto msm minha mãe vai ficar meio
estressadinha e meu pai vai me dar a maior
bronca = <

Lara Dias
não contei nunca e não vou contar tão cedo
pro meu pai… tenho medo da reação dele
Kelly
eu não conto nada pros meus pais pq meu pai
e minha mãe não tão nem aí
eh mt bom, mas nunca vo contar
Lara Dias
eu sou mais verdadeira com a minha mãe,
conto tudo pra ela, pois ela me entende e me
da a maior força “R
Maria Fernanda
contei na boa meus pais foram demais me
apoiaram e falaram apenas que confiam em
mim e sabem que vou fazer sempre de uma
forma segura. amooooo os dois! afinal a
educação que eles me deram e a abertura que
eles me deram desde pequena me ajudou a
assumir tão abertamente isso a eles

Déh Pereira
isso e bom pra vc mais se meus pais souberem
eles vao me matar
Alessandra Souza
moro com meus avós não tenho muita
intimidade com eles são muitos bravos eu
tenho medo deles me matarem se contar. vão
me botar pra fora de casa
Ana Bárbara
nunca contaria, minha mãe é conservadora,
meu pai não quer saber, não ia dar certo. só
contaria se eu tivesse que ir no ginecologista
com ela, e não gostaria que ela soubesse
pela médica. para piorar minha mãe é meio
fofoqueira, quando eu menstruei, por exemplo,
ela contou pra deus e o mundo. ODIARIA se
ela fizesse isso com minha virgindade e certeza
que ela faria.
*

A partir de uma certa hora, ela não lembra
de mais nada. Talvez tenha cochilado. Quando
reabre os olhos, é como se o mundo estivesse
embaçado, como se o corpo boiasse no
esquecimento. Sente-se acordando de uma
longa hibernação, descansada, rejuvenescida;
não, melhor, sente-se dona de uma nova
consciência corporal. A luz dourada, ainda
presente, é um foco de paz e conexão com
tudo em volta. Ele está acariciando seus
cabelos, respirando fundo junto com ela, bem
devagar.
“Tudo bem?”
Ela prolonga o quanto pode o momento. Está
distante e sem firmeza.
“Eu dormi? Passou muito tempo?”
“Uns minutinhos, mas é bom relaxar
completamente.”
“Não estou sentindo nada, e estou sentindo
tudo. É muito estranho”, ela diz, sem se mexer.
“Não tem pressa.”
Quando consegue sentar na mesa de
massagem, fica ainda com o olhar perdido, sem

falar. De repente, ainda mirando o chão:
“Você é uma alma velha.”
Ele se espanta com a frase, mas sorri ao
entender que é um elogio. Ela não sabe de
onde tirou isso.
“Tenta mexer o pescoço”, ele pede,
demonstrando, muito calmo, os movimentos
que deveria repetir.
Ela esboça os movimentos. Reconquistou,
sem dúvida, a flexibilidade. Mas o que a
domina mesmo é a sensação inédita de paz, a
prostração restauradora. Então diz:
“Minha filha…”
“Quer que eu chame?”
“A gente precisa ir…”
Bem nessa hora, a filha se vira na direção
dos dois. Com um gesto largo, ele pede que
venha até o caramanchão. A luz azulada no
rosto da menina se apaga. A mãe continua
aérea.
“Você está bem para dirigir?”
Ela o encara, sem uma palavra, e faz que sim
com a cabeça.

“Posso ligar amanhã, para saber como você
está?”
Balançando outra vez a cabeça, com os olhos
baixos, ela diz que não. A filha chega, com um
ar de alívio:
“Até que enfim.”
A mãe escorrega da mesa de massagem para
o chão. Calça as sandálias por instinto. Tenta
vestir a camisa sozinha, mas um dos braços
não consegue encontrar o buraco da manga.
Ele ajuda. Ela o encara:
“Foi muito bom.”
Antes que vá embora, ele oferece:
“A gente pode repetir a massagem dia desses,
se você quiser.”
A filha faz uma careta e sai primeiro,
apressada. Ela se despede sem ênfase e
atravessa a cortininha de lona crua. Enquanto
anda até o estacionamento, continua
respirando como ele havia ensinado. É um
novo prazer, uma descoberta. Parece agora a
única maneira autêntica, honesta, de respirar.
Tem a sensação de que, até ali, apenas encheu

e esvaziou o pulmão, num gesto mecânico e de
repetição alienada, um impulso neurológico
elementar. Todos os sentidos estão dilatados
pelo simples ato de respirar corretamente;
puxar e soltar, encher e esvaziar o peito, sem
pressa ou angústia. O eco longo das vogais,
a memória auditiva das hastes metálicas,
inoculados em sua cabeça, prolongam a paz
deliciosa. Ela anda sem peso, praticamente
sentindo os átomos que separam a sola de
suas sandálias do asfalto e das vagas pintadas
no chão. Olha como que de cima para tudo,
até para a impaciência da filha, abarcando
flutuações que ela mesma não compreende.
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