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hilton
lacerda
–
é cineasta, roteirista e poeta. Seu último filme
chama-se Fim de Festa. Também escreveu e
dirigiu Tatuagem. Roteirista de tantos filmes
(Baile Perfumado, Amarelo Manga, Baixio das
Bestas, A Febre do Rato, a Festa da Menina Morta)
é também diretor de séries para tv, as mais
recentes são Caixas Mágicas e Chão de Estrelas
(em finalização). Seus poemas estão espalhados
em filmes ou escritos em folhas pretas com
caneta branca, para as amigas e amigos.

RISCOS
(narrativa de Hilton Lacerda escrita
durante parte de um isolamento sem fim)

Dedicado a Leo Linconl

CAPÍTULO 01
PLANO SEQUÊNCIA
(cozinha/corredor/sala de apartamento
– interior – noite)
Um jovem rapaz, cuja pele exageradamente
lisa e morena contrasta tatuagens que
se espalham por seu corpo, com cabelos
muito negros e lisos, olhos apertados
como um delicado risco, traja bermuda
jeans e está desnudo da cintura para cima.
Encontra-se numa pequena cozinha, cujas
paredes são recobertas por uma azulejaria
branca e envelhecida. Prepara dois
drinques num balcão de granito poroso.
Coloca gelo nos copos e experimenta a
porção com uma colher.
Os sons que vem da rua denunciam
balbúrdia, confusão, conflito. Massa sonora

que não conseguimos distinguir sentido ou
intenção.
Equilibrando as bebidas, o jovem sai da
cozinha, atravessa uma sala pobre de
móveis, mas com as paredes repletas de
fotografias da cidade do Recife nos anos
1970. Para sua caminhada por um instante
e levanta o braço direito, cheirando seu
sovaco quase imberbe, mensurando sua
sensualidade. Sorri e continua seu caminho
por um corredor.
Numa segunda sala, bastante ampla,
toda mobiliada por uma desequilibrada
referencia, um homem maduro,
aparentemente conservador, o aguarda
sentado numa confortável cadeira
próxima à janela com vista para uma
avenida que beira a confluência dos rios
Capibaribe e Beberibe, e revela a cidade

verticalizada. Ele tem a pele morena
e marcada por vincos. Suas vestes são
sérias, mas não deselegantes. No dedo
anelar esquerdo um conjunto de dois
anéis sobrepostos. Pega um dos drinques
atento aos olhos do jovem, que senta-se a
seu lado.
Homem Maduro
(tentando simpatia e segurando a bebida)
Eu não bebo.
Jovem
(sorrindo)
É o que tenho, no momento. Fiquei com
medo de descer e comprar água por conta
da manifestação. Água nas torneiras só
depois de amanhã. E meu chá acabou. Você
não precisa beber. Pode ficar com ele na
mão e depois eu pego de volta.

Homem Maduro
(sério e molhando os lábios)
Você nunca participa das manifestações?
(o Jovem continua a sorrir e nada responde)
Eu também não vejo utilidade nessas
manifestações. Para mim é tudo uma
questão de estratégia. E sempre me
parece que as pessoas obedecem a uma
ordem de maneira muito cordial – mesmo
que se trate de um embate. Acredito que
contribuo mais evitando esse desgaste e
me aproximando de perigos. Quando faço
isso me sinto marginal, e isso me excita.
(pequena pausa e mudando de tom)
Sou pragmático e gosto de correr riscos.
Jovem
Quando você fala algo que acredita ser
sério e espera aplausos, a maçã de seu
rosto brilha. Fica uma graça. Parece
até mais jovem, apesar de eu só gostar

de homens mais velhos, como você
realmente é.
Homem Maduro
(baixando os olhos e sorrindo)
Você me deixa encabulado.
Os dois ficam em silêncio, sorriso bastante
discreto em suas faces. O Jovem se levanta
e volta-se à paisagem, descansando as
pontas dos dedos na moldura da fenestra,
alongando-se. Percebemos melhor prédios,
rio e mar. Nessa posição, de maneira
discreta, ele cheira mais uma vez o sovaco.
Homem Maduro
(sem levantar os olhos)
Não está tão mal. Eu gosto desse cheirinho,
assim, meio azedo. Alem de pragmático e
vaidoso, tenho minhas taras.

Jovem
(Voltando-se para o Homem Maduro)
Quem olha, pensa que você é uma pessoa
tão distinta, séria. Mas eu noto uma
protuberância animada entre suas pernas
que te denuncia. E pelo jeito a denúncia é
muito grave.
(sorri)
E gosto de quem tem taras. Uma tara
é como uma língua: não se entende, se
domina.
Os dois ficam em silêncio. O Jovem volta
a observar a cidade. O Homem Maduro
se levanta e coloca-se por trás do Jovem,
apoiando o queixo no ombro dele e
enlaçando sua cintura com os braços,
imobilizando-o de maneira suave. Respira
fundo no seu cangote e fecha os olhos,
como que absorvendo todo espectro de
sabores.

Jovem
(de olhos bem abertos)
A ilha no espaço.
(pequena pausa)
Houve um tempo em que a alegoria parecia
ser a única forma de expressar esse país.
Engano. Eram exercícios de futurologias.
Você não acha?
Fogos de artifício explodem a partir de
balsas estacionadas no meio do rio e
iluminam pequenas embarcações que
promovem a queima. A língua do Homem
Maduro desliza pelo pescoço do Jovem,
que fecha os olhos. Os pêlos de seus braços
eriçam. Os dois ficam ali, indiferentes ao
clamor das ruas e as luzes no céu.

CAPÍTULO 02
NOVA ONDA
Provavelmente a postura que mais me
protege é o uso de roupas genéricas que
não despertem a desconfiança dos grupos.
Gosto de circular entre eles, de vê-los de
perto. Não emito opinião alguma, mas faço
de conta que estou prestando uma atenção
medonha nas palavras que produzem, nas
ordens que indicam, na imprecisão de
seus acertos. A natureza me concebeu a
graça da mediocridade, da facilidade de
me diluir no coletivo sem ser notado. Sou
aquilo que chamam de número, estatística,
projeção matemática. Não que necessite
utilizar-me de uma concha alheia para
proteger-me, como o Bernardo-Eremita. É
mais complexo. Não fosse eu um descrente
de natureza covarde, acreditaria que isso

é um dom. Mas está mais para instinto
gerado por uma espécie de evolução
meteórica, que nos faz buscar adequações
de comportamento rotineiros para não
sentirmo-nos excluídos, e, ao mesmo
tempo, não nos responsabilizarmos por
escolhas. Mas prefiro ficar na superfície
dos achismos para evitar afogamento em
auto-adjetivações que me desestimulem
sem necessidade. E como os arroubos
suicidas me fogem, posso sentir-me
angustiado demais para continuar meu
passeio e correr de volta ao luxuoso
distanciamento ao qual me impus.
Quando criança, todos tinham pena
de mim, pois perdi meus pais na préadolescência. Era apontado como o
órfão, o sem família... Deixei de ser filho
prematuramente. Mas foi exatamente
essa fatalidade que deixou-me numa

confortável situação para aprimorar
minha invisibilidade, meu recolhimento,
meu anonimato. Meu pai assassinou
minha mãe e depois cometeu suicídio.
O acontecimento, que causou comoção
na época, tornou-me público, pois fui
testemunha ocular do fato. Ao mesmo
tempo, minha imagem foi poupada, meu
nome transformado em letras pontuadas;
minha tragédia não possuía fisionomia.
Certa vez, alguns anos passados, num
cinema pornô, um rapaz narrou o crime
para mim mesmo. Fiquei surpreso pela
preciosidade de alguns detalhes, de meu
comportamento heróico, do acolhimento
da vizinhança. Toda a história contada era
uma maravilhosa tempestade de erros.
Tudo tão abundante, tão estóico, tão
sublime. Aí tive certeza de que eu já não
me pertencia: sou uma história.

Ficar ali, no meio do conflito, entre uma
parede de prédios e à margem do rio, dáme uma sensação de conforto, mesmo
com o calor de dezembro. Em cima da
mureta de um gramado elevado, tenho
visão privilegiada. Gosto de ver as vagas
humanas se jogando umas contra as outras
nesse mar de gente. As cores dos grupos
que os distinguem dão o recorte. Exceto o
núcleo mais anárquico, que aposta na falta
de unidade, procurando nas provocações
alegóricas alguma crítica possível. Para
eles o carnaval é uma lembrança que
precisa de resgate - postura que provoca
mal estar nas outras lideranças, que os
acusam de minimizar conflitos. Não me
meto nessas questões para evitar o núcleo.
Mas participar desses encontros é minha
obsessão, o passatempo de minha aptidão.
Sim, pois apesar de não estar aparente,
tenho cá meus talentos.

Das janelas dos prédios que margeiam o
rio os grupos também se deixam notar,
com bandeiras vistosas, tecidos coloridos,
aparelhos amplificadores e sinalizadores
que se mostram concordantes com as
cores da massa humana que se aglomera
nas ruas. Algumas janelas, porém, parecem
distantes da disputa, e aguçam minha
curiosidade: os que vivem ali se parecem
comigo? São lapidadas pelo anonimato?
Ou são apenas espíritos neutros e
desinteressados? Fico muito pouco tempo
nessa reflexão, pois de fato ela me distrai
e não pretendo desviar minha conduta por
conta dos indiferentes.
Os discursos inebriam-me por causa
dos sons que saem das turbinadas caixas
acústicas dos gigantescos carros. A
impressão que tenho é de minha pele
desgrudando das carnes, dos músculos, dos

ossos. Os tímpanos guardam a freqüência,
como se uma massa de ar perfurasse
meu nervo vestibular, desequilibrando
meu labirinto, alojando no meu córtex
somatossensorial uma profusão de sensações
nada agradáveis, mas necessárias para
encorajar minhas ações. As luzes dos fogos
de artifícios lançados do meio das águas
são quem divertem meus nervos, apesar de
acentuar minha tontura. E desde quando eles
se tornaram silenciosos, fico mais à vontade
com a chuva de luzes. E é exatamente nesse
momento que começo a sentir o campo de
força de minha geografia. Acredito que abro
um sorriso descomunal, mas não tenho
certeza, pois é mais ou menos no meio
dessa profusão e a partir de um movimento
meu, o mar humano se transforma numa
onda poderosa. Tormenta. E, com os olhos
fechados, me deixo levar pela multidão. O
pânico carrega-me nos braços.

CAPÍTULO 03
ALTA ANSIEDADE
Elba envolta numa bandeira nas cores
verdamarela ao lado do grande carro que
parece uma caravela futurista só pensa em
como sair dali para mijar uma vez que os
banheiros químicos ficam do outro lado e
teria que atravessar aquela multidão e ela
pensa eu não vou conseguir segurar mais e
ir até o outro lado é impossível agora mas
sua bexiga está realmente a estourar e olhe
que ela nem água bebeu ali pois os preços
nas manifestações são um roubo e eu que
sou sabida evito encher o bolso desse povo
que só pensa em roubar o povo que é besta
mas comigo isso nem cola nem nada e
sempre bebe rios de água em casa antes de
sair e toda vez acontece a mesma coisa mas
era melhor que nada pois jamais vou deixar

de participar dos eventos apoiados pelo
Centro de Interação Fé e Justiça o Cifejo
onde os amigos se reúnem a cada quinze
dias e eu adoro isso aqui só o banheiro é
que me mata toda vez mas gosto de ficar
assim bem perto para ver Dom Fernando
e seus olhos se espremem e não para
de pensar como evitar a enxurrada que
certamente a deixará com cheiro ácido
de urina e ela apesar da multidão ainda
traz o agradável aroma de lavanda pois
sempre o faz ao sair de casa para não ser
confundida com essas putas do Anarquia
em Movimento e deixa escapar um fodase entre os dentes que ninguém ouve e
toma ar e abre um sorriso em direção a
Dom Fernando em seu manto imperial
inspirado no de Pedro II mas com motivos
menos nativistas e sua coroa luminosa que
deixa ele lindo gritou Elba sem ser ouvida
apaixonada que é por ele sua conduta sua

elegância os olhos verdes a boca fina fina e
a língua sempre molhada e um empurrão
a tira do lugar de deslumbre e olha para a
massa que a irrita mas precisa estar junto
todo mundo junto mas desnecessário
empurrar porra tirando sorriso de um
jovem senhor tatuado à moda por ouvir
um porra potente saindo da boca de
Elba que aos modos dele é uma velha e
parece sensata mas falo porra sim porra
porra porra nesse caralho com mais uma
onda de pessoas imprensando-a contra a
estrutura de metal que imita pranchas de
madeira da caravela futurista com seu som
descomunal fazendo as palavras de Dom
Fernando parecerem afiadas facas mas
que eu gosto que só e nem ligo para quem
fala mal dele porque a inveja é sem limite
e aproveita o movimento para soltar um
grito poderoso quase ouvido pela multidão
porque eu estou aqui disposta a tudo e

nem vem com essa conversa fiada de não
sei que lá que nem cola comigo enquanto
era mais e mais empurrada contra a parede
da nave espremida e sem conseguir segurar
o mijo porra vamos com calma e ninguém
a ouve a multidão fora de controle e a
urina molha sua calça verde deixando uma
mancha escura que Elba nem enxerga
pois a cabeça está fora de controle com o
povo empurrando e amassando o corpo
sem fôlego estou sem fôlego pelo amor de
deus que eu vou desmaiar caralho e com as
pessoas fora de controle já nem consegue
emitir opinião nem nada louca para ouvir
as palavras de Dom Fernando lindo como
ele é lindo e a luz foi apagando devagar
enquanto Elba dormia profundamente e
em pé como deve ser ou deveria.

OVERLOQUE
A delicada agulhagrafia arremata no corte
o anverso do dia anterior como cerzidura
de alfaiataria, que já foi a fato e agora vai a
hábito nas malhas da velha cidade vazia.

CAPÍTULO 04
AURORA
A calma toma conta de toda a extensão
do hall principal do edifício Iemanjá,
que tem as portas cerradas e o vidro da
portaria quebrado, atingido por uma
pedra da noite anterior. A multidão forçou
a entrada, mas a grade protetora antes
das portas de vidro confirmaram seu
status de segurança e seu elevado valor,
tão alardeado pelo síndico. Claro que por

trás do vidro e da grade, os moradores do
edifício contaram com o auxílio luxuoso de
Jailson, que durante a confusão postou-se
com uma barra de ferro na mão, afinando
a retranca e protegendo a entrada. Alguns
moradores, que não participavam das
manifestações, se colocaram um pouco
atrás dele, temerosos por sua segurança e
suas economias - já contabilizavam duas
portas de vidro quebradas nos últimos dois
meses, e o prejuízo contava no bolso de
cada um deles.
Jailson está pronto para a troca de turno aguarda Rodney chegar para rendê-lo. Ele
sempre fica com a sensação que o porteiro
da manhã vai faltar e não poderá ir para
casa, o que o põe a conversar consigo
mesmo, remoendo mais um possível
fracasso, que ele acredita que os coleciona
em excesso, desde que veio da cidade de

Belo Jardim, aos 16 anos, para estudar na
capital. Muito alvo, de olhos quase verdes
e cabelos dourados num corpo avantajado
da herança dos tempos dos flamengos
em Pernambuco, como dizia seu avô.
Os antigos amigos o chamavam Galego.
Só muito mais tarde, um advogado que
morou no Iemanjá explicou que “galego
são aqueles que vêm da região da Galícia.
E ele não parecia um galego. Estava mais
para um sarará” - disse isso com humor,
que Jailson não abraçou. “Você pode ser
facilmente confundido com um estrangeiro
por pessoas daqui, mas nunca por um
verdadeiro nórdico”, arrematou seu mais
novo desafeto. Nunca mais foi o mesmo
com o advogado, que se mudou dali a dois
anos, mais ou menos.
Mas Jailson acreditou que sua pele, olhos
e cabelos o catapultariam a um mundo

melhor, menos árido de oportunidades e
sentimentos agrestes. Mas tudo derrapou
na sorte, terminando porteiro do Iemanjá
ao ter que abandonar a universidade de
agronomia no segundo ano - um amigo de
sua cidade que morava no edifício arrumou
essa “chance” e ele se acomodou no tempo
e no espaço. Sem privilégios, afundou no
mundo do rancor disfarçado em simpatias.
Nem esperava mais mudanças de trajeto e
nem a providencial ajuda da sorte, pois o
inoportuno relógio varreu suas esperanças
para o ralo.
Mergulhado em sua tristeza e ruminando
a própria bílis, esperando Rodney
aparecer no mapa de movimentação de
funcionários, nem notou quando Aurora
saiu do elevador de serviço (o social
sempre em manutenção), pegando-o
de surpresa, sem o providencial sorriso

matinal que o distingue na portaria. Ela
fresca, preparada para sua corrida matinal
e completamente mudada da mulher que
chegou da manifestação bastante excitada
na noite anterior, detalhando para Jailson
sobre a senhora que havia sido asfixiada
pela multidão.
Aurora participa do Anarquia em
Movimento (AMO) e possui uma legião de
seguidores em suas redes, pois o tempo em
que trabalhou como apresentadora de um
programa local lhe rendeu popularidade
e respeito, que ela capitalizou com
habilidade. Jailson enxerga exemplo na
jovem, que é uma mulher muito bonita,
alta e de estrutura delgada. Aurora, que
nasceu na cidade de Maputo, sempre
diz que um acidente diplomático traçou
seu presente. Filha de um professor
moçambicano, Rungo Dzemo Madero,

natural da Baía de Inhambane, que veio ao
Recife para ministrar aulas de literatura,
mestre que era da obra de Ungulani BA
KA Khosa, convidado pela universidade
pública - na época ainda restavam algumas
bolsas atreladas a fundos estrangeiros.
Ficou por cá quando o Brasil entrou
para a lista dos Territórios Destituídos
de Humanidade e Saúde (TDH, sigla do
inglês), como grande parte dos países da
America Latina e África. Foi impedido de
retornar a Moçambique, também colocado
no contexto de isolamento prioritário. A
mãe de Aurora, Dona Saudade, portuguesa
de origem moçambicana, conseguiu voltar
para Portugal a partir de um acordo de
reciprocidade temporária. Tentou repatriar
marido e filha, mas foi vencida por um
câncer de pâncreas. O professor Rungo
morreu dois anos depois por conta de
uma doença degenerativa causada por

depressão e saudade. Adolescente, Aurora
começou a traçar a própria estratégia de
sobrevivência.
Aurora chega a portaria quase que ao
mesmo tempo que o síndico do Iemanjá,
que usou as escadas. A respiração acelerada
revela sua urgência em falar com a
ilustre moradora - carrega no rosto as
marcas de uma noite insone e apavorada.
Depois de trocar rápidas cordialidades
matinais, pergunta por Rodney, já alguns
minutos atrasado. A partir do mapa de
movimentação, Jailson o tranqüiliza (e a
si próprio), afirmando que o porteiro da
manhã esta próximo, a menos de cinco
minutos do Iemanjá.
O síndico, sujeito tacanho em altura e
delicadeza, inicia uma atravessada conversa
com Aurora num tom de cordialidade

burocrática. “Ontem, mais uma vez, Dona
Aurora, seu cachorro latiu muito”, fala
olhando em volta, buscando inexistente
cumplicidade. “Eu sei que o barulho da...
desses eventos aqui em frente, deixam
os cães apavorados, mas os latidos dele
incomodaram demais, sabe? Talvez tanto
quanto, ou mais, que os carros de som”.
Ele se expressa de uma maneira que irrita
Jailson, pois flexiona algumas palavras,
dando-lhes gravidade, sublinhando seu
discurso. Um claro dispositivo para atingir
Aurora, que se mostra tranqüila diante da
situação. A apaziguada superioridade da
moradora incomoda o sindico.
“Fico feliz que ele tenha latido, já que se
trata de um cão. Ficaria muito preocupada
se ele miasse, por exemplo”, fala Aurora,
sem espichar palavras para enfatizá-las.

“Mas, o senhor tem certeza que o barulho
foi grande assim? Quando entrei no
apartamento Feijão dormia na minha
cama e não parecia muito agitado. Até
porque ele é muito velhinho. Nem
enxerga, nem ouve”. As boas maneiras
de Aurora enervam o síndico, que alem
de continuar a enfatizar palavras, afina
o tom da voz por conta da respiração
desorganizada – sempre que se enerva
age da mesma maneira. “Eu não estou
inventando coisas, Dona Aurora. Várias
pessoas reclamaram. Se você fosse às
reuniões de condomínio, veria que a
reclamações partem de alguns moradores.
Não sou apenas eu. Alguns. Chegaram
até a cogitar o uso da Lei dos Apátridas...
Não por conta de seu cão, apenas. Porque
as pessoas, Dona Aurora, acreditam
que a senhora também tem colocado a
segurança do edifício em risco, com a

enorme movimentação humana dentro
desse condomínio, sabe? Especificamente
dentro de seu apartamento”. O sorriso
provocativo que Aurora deixa escapar, o
deixa ainda mais descontrolado.
Jailson está acostumado a presenciar as
discussões entre os dois, e sempre há
uma reclamação contra a rotatividade
no apartamento dela - no último mês
teria recebido a visita de mais de dez
pessoas, como acusava o gráfico de
mobilidade interna. E ela sempre
muito firme às acusações. Mas certa
vez, chegou a entrar com uma denúncia
de práticas aparentemente racistas de
alguns moradores no Bureau de Defesa
Cidadã, do bairro de Santo Amaro – não
caminhou o processo, mas o incômodo
foi visível.

“A senhora tem que concordar que sua
conduta deixa o resto do edifício bastante
fragilizado. Quando a senhora desautoriza
a disponibilidade completa dos dados
desses freqüentadores, Dona Aurora,
parece que há algo a ser escondido, não
é? Como se dizia antigamente, quem não
deve, não teme”. Neste instante ele estufa
os pulmões, vaidoso com sua frase. Aurora
sobe o tom, murchando o peito dele com
a ponta de seu indicador: “Temo, e tenho
motivos para isso. E o senhor bem o sabe.
E mesmo articulando razoavelmente bem
as poucas palavras que domina, o senhor
não me intimida”.
Rodney chegou nesse momento, quando
o relógio marca seis e vinte e oito, já
acusando o desconto proporcional que ele
deve retornar ao condomínio em forma
de multa - mas ele sempre optava pela

duplicação do tempo de atraso por horas
trabalhadas. Jailson respirou fundo e se
despediu de Aurora e do síndico com um
aceno de cabeça, para não interrompê-los.
Seguiu para a saída dos funcionários para
ser escaneado e receber mochila de volta.
Lá fora o ar está quente e úmido, e nuvens
escuras prenunciam a pesada chuva de
verão que se aproxima – dava para cortar o
ar em fatias.
A sujeira da noite anterior se acumulava
nos meio-fios das calçadas e em pequenos
montículos de lixo construídos por uma
pequena coletora, cuja pá mecânica era
manipulada de maneira meticulosa por
um sujeito de expressão nada amigável.
Um grupo de policiais especializados
conversa diante de seus blindados,
próximos a esquina do Boulevard Mário
Melo, isolado com cordas de segurança

para proteger uma imensa estrutura
parecida com uma caravela.
Jailson vai até a mureta na beira do rio e
espia a maré vazante a carregar o lixo dos
dias para o represador de reciclagem que
não funcionava a mais de três anos. Uma
balsa flutua na lama perto de alguém que
cata sururu, se enfiando na lama como um
pistão, subindo e descendo, procurando
trazer à tona os pequenos moluscos.
Jailson saca de sua bolsa uma carteira de
cigarros. Está cansado, mas não sente um
pingo de sono. Seu coração bate acelerado,
invejando a coragem de Aurora. “Ela tem
mais sorte que eu”, pensou em voz alta
antes de acender o cigarro e se voltar para
a cadeia de prédios que cercam a beira do
rio. Sente os primeiros pingos.

CAPÍTULO 05
VEJA EM QUE ESTADO TEUS OLHOS
ME ENCONTRAM
Ato 5
Cena 01
Quarto do apartamento. Desalinho em
volta de uma grande cama. Na parede de
fundo uma forte luminosidade vem da
janela aberta e que provoca a delicada
cortina. Nas laterais, estantes repletas de
livros, onde gatos circulam – ouvimos,
vez ou outra, seus miados. Tanto a
imagem de fundo como as laterais são
retroprojeções. O Homem Maduro, com
o cotovelo apoiado no colchão e a palma
das mãos segurando seu rosto, olha
enternecidamente para o Jovem que dorme
com um leve sorriso nos lábios.

Depois de algumas investidas do nariz do
Homem Maduro no pescoço do Jovem,
este desperta, com um sorriso mais aberto
e um espreguiçar largo.
JOVEM (sorrindo) - Primeiro você não
me deixou dormir. Agora insiste em me
acordar.
HOMEM MADURO - Gosto de ouvir
você falando. Me excita. O timbre... É
embriagante, sabe? Cada palavra sua é
como um estímulo que faz todo o meu
corpo vibrar. Veja como meu pau está duro.
O Homem Maduro passa a língua nos lábios
sorridente do Jovem, enquanto este passa os
dedos sobre o pênis enrijecido do parceiro.
JOVEM - Minha boca ainda está na noite
anterior.

HOMEM MADURO (no ouvido do
jovem) - A minha parece o solo do Raso
da Catarina. Preciso que você me hidrate.
(Depois de um breve silêncio) Foi
imprudência ter passado a noite aqui. Eu
sei que a confusão das ruas é um álibi, mas
não deixa de ser imprudente.
JOVEM - O álibi é bom. A imprudência
melhor.
Os dois ficam em silêncio, se encarando e
sorrindo.
HOMEM MADURO - Posso te pedir um
favor?
JOVEM (sorrindo) - Favor? Mas assim
perdemos o senso de perigo. Deixamos de
ser marginais e viramos negociantes.

HOMEM MADURO - É na base da troca.
Uma espécie de escambo afetivo. Assim
nós dois podemos passar a vida nos
devendo.
JOVEM - Eu não quero te dever nada.
HOMEM MADURO - Você não tem opção:
já deve. Mas nada para se preocupar, eu
espero.
JOVEM (passando a língua nos lábios
do Homem Maduro) - Eu não estou
preocupado. Esse tempo já passou.
Os dois começam a se beijar. Afastam-se.
HOMEM MADURO (falando quase
dentro da boca do Jovem) - Gostaria que
você realizasse uma sequência de coisas.
É assim: primeiro você tem que acreditar

que me ama. Depois se masturbar muito
aceleradamente, até que comece a escorrer
uma quantidade abundante de suor pelo
seu corpo. Com a língua, vou matando
minha sede e provocando sua imaginação.
Quanto mais imaginação, mais água.
JOVEM - Vou ser sua fonte?
HOMEM MADURO - Meu olho d’água,
minha mina, meu jacaré, minha pia, meu
hidrante, cano quebrado, bica, corredeira...
Tudo que escorre em abundancia será você
para mim.
JOVEM(sorrindo) - Isso vai aumentar
meu cheiro e a água só chegará amanhã.
HOMEM MADURO - Seu cheiro vai
alimentar o devaneio. Tenho fé que sim.
(falso sério) Mesmo imperceptível, minha

fé se manifesta. É como um milagre. Deus
não nega milagres a ateus, e isso deve ser
sinal de sua grandeza.
Um trovão é ouvido. As projeções
com estantes de livros e gatos vai
desaparecendo lentamente. São
substituídas por imagens de pororocas
e tsunamis no mesmo momento em
que o Jovem deixa o riso alargar em seu
rosto. Põe-se de pé na cama e coloca
seu pênis à altura dos olhos do Homem
Maduro, que os têm voltados para o
jovem, cujo membro vai ganhando rigidez.
Inicia o movimento masturbatório - é
necessário tempo e esforço físico para dar
credibilidade à cena.
O Homem Maduro começa a passar a
língua de maneira sedenta nas gotas de
suor que começam a minar do Jovem:

em torno de seu peito, nas costelas se
estendendo até o sovaco, na virilha, entre
o testículo e as coxas, nas dobraduras do
joelho, em volta do pescoço, na testa, no
buço. O suor ganha abundância. Um trovão
mais alto.
Começa a cair água do teto e inundar o
ambiente. O Jovem, sem abandonar o ar
zombeteiro, fala ao ouvido do outro:
JOVEM - Agora somos outro estado.
Condensamos.
O esperma do Jovem flutua multiforme na
represa de suor.

CAPÍTULO 06
URIHI A
A catadora e sua natureza possuem o dom
da invisibilidade. Faz parte da paisagem,
pois ali sempre esteve e a insistência de
sua presença banaliza-se no olhar do outro.
Mesmo antes das primeiras lembranças
do fim atracarem em seus cais desenhados
nas reentrâncias das praias a contornar os
mangues repletos de espíritos a brincar,
lá estava ela, entrando e saindo das coisas
da maré, onda a maciez da lama contrasta
com o manto espinhoso dos desprezados
moluscos atolados no fundo do rio, que
apesar de proibidos (hepatite, mercúrio,
fezes, vinhoto, chorume, vibrio vulnificus
mutantes...), ainda tem seus apreciadores.
Foi exatamente ela, em seus pinotes, a
primeira a perceber a cortina de água

que começou a escorrer pelas paredes
externas do Iemanjá. Jorro contínuo e
que, muito rapidamente, foi ganhando
corpo e intensidade, transformando-se
em cachoeira, mas já estava misturada a
chuva que começou a cair torrencialmente.
Sorrindo, continuou sua provocativa
dança, ouvindo os ecos lá de longe,
onde pequenos homeninos luminosos
sustentam sob os ombros o céu que se
desprende do infinito. Pintura rupestre do
futuro em movimento e que se expande em
busca de respiros.
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