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Breviário*

Ao sol
Neste mundo tem fi lhos de muitas mães, 
de muitas maldades. Na minha gente, 
então, pode-se contar nos dedos da 
direita os que prestam. Isso não me causa 
espécie. Por favor dos céus, tenho uma 
régua de fi lhos pra criar, esta dor nos 
quartos que não me larga e um tanque 
de roupa esperando. Tantos afazeres 
afastam a gente das sombras.

Vergonha
Você é você mesma. E não podia 
ser outra. Até que eu gosto das suas 
facilidades. Mulher só serve mesmo pra 
essas porqueiras... Mas tenha modos. 
Tem dia que nem a bebida derruba com 
as vergonhas.

Amigo
Preto, maçom e espírita. Seus predicados 
afastam qualquer um. Até um santo 
atravessava a rua pra não pisar na sua 
sombra. Eu não. Tenho cá minhas práticas.

Língua
A dona da pensão me contou. Era um 
homem sozinho, mas trazia as coisas 
no maior cuidado. Desvelos de moça. O 
povo começou a falar... Até que ele deu 
na cara do Zé Maquinista. Agora ninguém 
mais tem língua.

Dias de nojo
Você é impossível, moleque. O pai, três 
dias de morto, e vai pular carniça! Devia 
guardar luto. Ao menos pros vizinhos. Ele 
era um estrupício, gente ruim mesmo. 
Mas pai é pai. Respeito merece, mesmo 
que não faça as vezes. Só por umas 
semanas... Depois pode exibir essa alegria 
sem peias, esse contentamento de quem 
esconjurou o diabo da casa do terço.
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Em segredo
Essas coisas 
a gente não 
diz. Nem em 
confi ssão. Não 
adianta. Melhor esquecer e nunca mais 
olhar no espelho.

Ocorrência
Relevei o mais que pude, doutor. E olha 
que eu já fui buscar o traste na zona, 
briguei com uma vizinha de anos por 
causa dele – e até dei minha cama pra 
outra. Agora, eu só queria ver se a minha 
mãe podia olhar as crianças e cuidar do 
enterro dele.

Quarto de suicida
Fui lá ver. Um quarto sozinho, sem nada 
que pudesse fazer a ruína de alguém. 
A não ser que tivesse coisa escondida 
debaixo da cama.

Travessia
Em antes, eu olhava nos fundos do chão. 
Depois fui morar nas distâncias. Andei as 
léguas que Deus deu pra me avizinhar das 
almas. Na Bíblia aprendi bonitas palavras, 
palavras que a boca não suja.

Palavra
Palavra não quebra osso, mas cava fossos 
na alma da gente. Agora que ele morreu, 
posso contar o que me disse. Mas não sei 
se encontro a palavra.

Perdidas
Aparecida é uma. Das Dores, outra.

Biblioteca
Destes livros todos sei, até o silêncio. Mas 
eu gostava mesmo era de escrever de 
onde o Brás Cubas.

Baile
Eu fi co muito bobo demais com a beleza 
das moças.

Operário
Tenho 59 e nunca olhei pra trás. Pego 
qualquer serviço, de menos matar moça 
e criança.

Câncer
De que adianta agora ter olhos verdes?

* Os textos integram o conjunto de cem micronarrativas que o autor vem publicando semanalmente no blog Corpo Portátil (http://corpoportatil.blo-
gspot.com.br) sob o título de “Breviário”. 
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