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surpreendamental deleite ler hotel rodoviária.
pequenas histórias. poemas em prosa. o tempo
todo cinema. um humor ágil, fluido. ladislau é
sagaz. faz seu herói, jim da silva, percorrer situações diversas, travestido em personagens
absurdos – locutor de strip tease, juiz de boxe,
padre guapo – na primeira parte do filme. para,
em seguida, partir para um vertiginoso road
movie, wim wenders, tarantino, o bom, o mau e
o feio. grande pequeno livro. humor solto, compacto. cortes rápidos. elipses. gostei por demais.
dá-lhe, danislau, compositor, cantor dos “porcas borboletas”. performer de fôlego. cuidadoso,
detalhista, atento ao que há além do que já foi.
agora danislau solta suas imagens foragidas de
algum faroeste, de um bang bang numa estrada entre uberlândia e o mundo. ponte que ele
atravessa de olhos vendados desde que o sol
nasceu. danislau, meu chapa, meu admirável
multiartista, fico feliz de ser da sua companhia.
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Na vida fui o que quis
narrador de strip-tease
ator de filme pornô
resumo de tudo, fui o que sou
jim da silva a seu dispor
Orbito em torno de quem
mal dá notícias de mim
comigo tem sido assim
prazer, meu nome é jim
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Dois lembretes em forma de bilhete
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Não é que você veio do macaco
O macaco é que veio até você.
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Duvidar sempre do juízo final
No juízo inicial, acreditar piamente.
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Taí um estado civil que pode ser
you are my song
i am your singer
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arlequim
colombina
pierrô
no carnaval
é mais cruel
a dor de amor
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Você me convidou pra dançar e eu pensei
ok
isso é comigo
dois pra cá, dois pra lá
qual o quê
vamos dançar foi dito
no pior sentido possível
vamos dançar quis dizer
vamos nos foder bonito?
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No camarim
Capangas

Capanga espiritual
Patrões

Figurantes
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eu trabalhei como ator pornô por anos
e anos na fronteira do México com os Estados Unidos. Espetáculos de sexo ao vivo. Era
aplaudido de pé ao final de cada sessão. Muita gente desistiu de pular a cerca – a cerca
da fronteira – porque não queria perder minha performance nas noites de quarta. Fui
mandado embora justamente quando caí de
amores por minha parceira (mais correto dizer adversária?), o que teria comprometido
seriamente meu desempenho, conforme argumentou a gerente da casa de espetáculos.
Alícia (grande atriz, aquela menina) acabou
por confirmar a versão, ao ser questionada.
“Sim, a performance dele caiu bastante, em
termos de realismo”. Realismo? Realismo era
o que pra ela? Ficar indo e voltando meu quadril com aquela cara de chicletinho, uma mão
na nuca, outra dando tapa na bunda adversária, como se dissesse “chego a vara mesmo”?
Ter sido mandado embora foi o bastante
para que eu percebesse o quanto aquele não era
o meu ramo. O bastante pra perceber também o
quanto aquele era o ramo de Alícia – por nada
nesse mundo ela poderia abandonar o teatro.

Não resisti, acabei assistindo à performance da quarta seguinte, já com meu substituto em cena. Saí do recinto com a cabeça baixa,
em meio ao público aplaudindo de pé. Ainda na
rua, pude ouvir os bravos banhando o ambiente
com o perfume da tequila. Alícia. Existia mesmo alguém por trás daquele dentro?
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ACADEMIA DE
ARTES
MARCIAIS
Ofereci as delícias do tatame a quem procurasse minha academia na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais.
Em menos de duas semanas, alastrou-se
minha fama de mestre picareta. Em um mês,
nossa academia era ponto de encontro da mais
baixa viadagem local. Veio gente do conselho
de artes marciais, pediu diploma, quase saímos no braço. Tentei convencer os burocratas
a me deixarem em paz por meio de uma constrangedora demonstração de leitura do pensamento. Disse a um deles: “Pensa um número.
Multiplica por sete. Subtrai a metade. Divide
pelo dobro. Soma nove. Deu quarenta e cinco”.
“O senhor tá achando que a gente é
palhaço?”.
“Caro amigo, não utilize meu ponto de
vista pra fazer atribuições a si mesmo. Minha
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arte está fundada na leitura do pensamento do
adversário. Pelo olhar do opositor, pela maneira como projeta mãos e braços, posso sentir
se quer vencer ou ser vencido. Se quer vencer,
ofereço-lhe o cansaço. Se quer ser vencido, ofereço-lhe o cansaço. Faço com que meus movimentos se inscrevam no corpo do oponente.
Fabrico um desenho de mim na memória de
quem comigo peleja. Por fim, faço com que me
ame, o adversário. Assim posso vencer: pela
possessão provisória do corpo do outro”.
“E onde está a leitura de pensamento,
seu sensei de araque?”.
Minha academia foi fechada sob os cassetetes da polícia militar, em meio aos brados
revoltosos de mais de dezessete alunos.
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DUDU EAT
YOURSELF
Vendi o tatame pra um menino muito formoso, nos braços de quem sofri os golpes mais
mortais, e montei minha primeira banda de
rock, o Dudu Eat Yourself.
Na condição de vocalista, muito me valeram as experiências com o sexo performático e
as artes marciais. Cantava de quimono, o suor
no peito era o emblema da saúde, um ponto de
interrogação na cabeça de todo mundo: “até
que ponto esse quimono vai se abrir?”. Cantar,
cantar, claro que eu cantava porra nenhuma.
Aliás, talvez cantasse: cantava o meu canto.
Porque canto não é quanto, é como – com o
perdão pelo duplo sentido do que vou dizendo.
Se meu canto não respeita as notas musicais, por outro lado respeita as damas da plateia, o que é muito mais afinado com minha
visão de mundo. Não ganhei dinheiro com o
Dudu Eat Yourself, motivo mais que suficiente
pra pular fora, e da maneira mais espetacular
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possível. Comuniquei a desistência aos colegas
de banda em pleno show. Terceira música, “é
isso aí rapazeada, quero dizer pra vocês que eu
tô pulando fora dessa bodega, que nesse palco
só tem viciado em droga pesada, playboy sem
saber o que fazer da vida”.
Meus companheiros adoraram o comunicado (that´s what rock´n´roll is all about) e concluíram o show com uma versão instrumental de meia hora do clássico Should I Stay or
Should I Go. Eu ouvi tudo do camarim, sentado
na cadeira com postura de jim morrison, devorando pelo bico a garrafa de uísque. Quando
me levantei pra ir embora, fiz questão de ajustar o saco dentro da calça de couro, e de desafinar o passo com minha bota de salto.

jim da silva
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NARRADOR DE
STRIP-TEASE
Em San Francisco, aprimorei meu inglês
com o ofício de narrador de strip-tease. Conseguir a vaga na boate foi a parte mais difícil.
Nicole, o dono do estabelecimento, nem quis
me atender quando apareci na sua frente, as
malas despejadas no chão, recém-chegado da
viagem. “Onde já se viu, narrar strip-tease?”.
“Aí é que está, Seu Nicole. Ainda não se viu.
Mas será visto pela primeira vez, justamente
aqui na Jingle Bells”.
O argumento não deve ter soado mal, porque fui prontamente convidado a tomar assento
no escritório do patrão. Ele mandou entrar uma
moça. Fizemos um pequeno teste ali mesmo, no
escritório, e quase tivemos problema. E olha que
a moça mal despiu a primeira peça. Foi o suficiente pra que Seu Nicole ficasse perturbado. Arfando, ordenou que eu saísse da sala imediatamente,
e comparecesse à boate por volta da meia-noite,
quando começavam as apresentações.
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Deixei os dois a sós, fui procurar um hotel na cidade. O sono da tarde me colocou, mais
uma vez, frente a frente com Pedra Quente, o
homem da capa preta. Não foi dessa vez que a
capa me acobertou. Fugi sem olhar pra trás.
Drible da vaca. Olé na assombração.
À meia-noite em ponto, a boate já estava
em pleno vapor. Cheguei de jaqueta, percorri
a menor distância entre a porta e o balcão do
bar. Avaliei a gentileza do barman pelo tempo
da queda da bebida sobre a boca do copo. Dois
exercícios que não consigo evitar: medir a gentileza do barman e especular quanto fatura, no
fim do mês, cada pessoa com quem me deparo.
O garçom, três quartos de copo da mais
sincera gentileza, setecentos ou oitocentos dólares mensais, olhou pra mim com cara de quem
fazia suas especulações: “De onde é esse?”,
“Quanto morde por mês?”, “É veado?”, “Menino
ou menina?”, “Traficante?”, “Marido ciumento?”,
“Polícia?”. Tentei responder com a máxima exatidão. Dois olhares, o meu e o dele, um dentro do
outro: duelo de cachorro grande. De qualquer
maneira, amigo ou inimigo o barman, o álcool
é venenoso. Bebi sem ressalvas o primeiro gole.

jim da silva

| 35 |

a arte de narrar o strip-tease

O narrador de strip-tease não narra para
a plateia. Narra para a moça. O público supõe-se
na posição de destinatário das palavras, mas se
engana. O papo é entre o narrador e a stripper.
É claro que fica aquele monte de bêbado
ali no meio, gaiatos envaidecidos com a ilusão
de protagonismo (reboladinha de quem vai
tentando se aproximar do palco, desviando a
bunda de um pau duro aqui, outro ali).
O público está presente e acredita-se no
centro do mundo, mas a moça e eu estamos
em outro lugar. Narro para quem está em
cena, desprezo a multidão, mas não deixo de
empregar a brutalidade dos marmanjos, todo
aquele furor, em nome de um bom strip-tease. No fundo, sou um conciliador: realizo a
mediação entre a estupidez dos brucutus e a
delicadeza de papel da moça sobre o palco.
Dificilmente narro o que vai acontecendo. “Desliza a alça da calcinha!” – essas bobagens você jamais vai me ouvir dizer. O que
acontece está ao alcance de todos. O que pre-
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tendo acessar é o profundo do momento, o concentrado da receita, a pedra inteira. Trabalhamos em dobro para evitar as metades.
Quem haverá de suportar a visão plena
de uma mulher qualquer? É preciso operar no
diapasão da esmola, é preciso ver pouco, questão de saúde do miocárdio. Vejam a derrocada
de um homem. De onde vem? Vem de ter visto,
uma vez na vida, uma mulher inteira.
Quando narro um strip-tease, o que busco é a plena revelação da mulher. Pra ela mesmo, principalmente-até. Ciente de si, da própria
grandeza, a mulher atinge o máximo em perigo e precipício.
Uma dica: se o amigo deseja tentar a carreira de narrador de strip-tease, evite os elogios. O elogio quase sempre é um recurso dispensável, muito mais ofensivo que edificante.
Eu, particularmente, não necessito mais que:
| 1 | uma canção dos stones (qualquer
uma da fase rural);
| 2 | pouca, quase nenhuma luz;
| 3 | ela, a artista.

jim da silva
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Pensando bem, preciso cometer a grosseria de afirmar: a stripper não é assim tão necessária. Confesso que já cheguei a narrar alguns
strips na ausência da moça. Mulher, você já viu:
pode cismar por um motivo besta e iniciar uma
greve a qualquer momento. Já me aconteceu.
Não tive problemas, narrei um strip-tease inexistente. Fui obrigado a praticar uma narração mais objetiva, o que não está muito a meu
gosto, mas tudo bem. A plateia delirou. Ver e
imaginar, o amigo sabe, são duas pernas de um
mesmo caminhar.
Foi tamanho o sucesso da empreitada
que chegamos a abrir, meses depois, Seu Nicole
e eu, uma casa de strip-tease voltada exclusivamente para deficientes visuais. O pessoal se esbaldava. Na primeira briga, garrafas e sangue
no ar, fomos obrigados a suspender o negócio.
Tive problemas, obviamente, no exercício da profissão. Insalubridade total. Algumas
moças não reagiram bem a meus estímulos
narrativos. Olanda, por exemplo, alcançou as
raias do exagero: obrigava-me a narrar cada
um dos seus gestos, desde os mais íntimos até
os mais últimos. Narrei cada banho, cada al-

moço, cada gole de café. Chegamos ao ponto da
dependência total. A moça não conseguia mais
agir, sem o amparo das minhas narrativas.
Com Seu Nicole, o mesmo. Tive que narrar cada admissão ou demissão, cada fechamento do caixa, cada briga ou acordo de paz.
Tudo isso me fez desconfiar que o mundo
havia passado a depender de mim, pra existir.
Eu havia me tornado um atravessador. Um intermediário. Cambista, contrabandista, não sei
bem. O fato é que abandonei a profissão sem
pensar duas vezes, tão logo me dei conta dessa
desconfortável relação de dependência.
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JUIZ DE BOXE
Encomendei a Yves Saint-Laurent o mais
estupendo de todos os uniformes de juiz de
boxe. Não foram poucas as vezes em que o vencedor foi o juiz: frequentemente eu reduzia os
lutadores à mera condição de coadjuvantes.
Nas arenas dos Estados Unidos, meu
nome era o último a ser anunciado. Fazia jus
a esse prestígio. Entrava nos ringues como se
estivesse pra receber o Oscar. Correspondia aos
aplausos com minha melhor cara de cantor romântico: sorriso nos lábios, arremesso de flores imaginárias, piscadelas de cumplicidade.
Meu estilo de arbitrar iniciou uma nova
era na história do boxe. Alguns dos meus detratores me acusaram de exibicionismo. Cheguei a declarar, em entrevista à CNN: “O boxe
é um espetáculo. Que mais se espera de um
espetáculo, além de exibicionismo?”
A contagem regressiva, pra que se tenha
uma ideia, ainda não havia sido devidamente
valorizada, antes de mim. Contar por contar,
conta melhor o cronômetro. Minha contagem

tornou-se famosa por seu quê de fatalismo.
Conto como se estivesse por vir não o fim de
uma luta, mas o fim de todos os tempos.
Se minha contagem agravava ou atenuava a dor da derrota, jamais saberemos. Fato é
que caí no gosto do público americano. Cheguei
a assinar um contrato vitalício com a Nasa Enterprises. Meu trabalho: contar o mais apaixonadamente possível. Fiz a regressiva das maiores decolagens da Grande Aventura Espacial.
Confesso que me envaidecia a visão da nave
ganhando as alturas por determinação de minha voz. Era instigante a ideia: quem nutria o
foguete com a energia explosiva era eu, não a
gasolina especial da Texaco.
Fui acusado de dirigir os resultados das
lutas, conforme interesse financeiro próprio.
Acusação em tudo improcedente, jamais ganhei
um centavo com minhas manipulações. Meu interesse sempre foi meramente dramático.
Admito que era impossível pra mim não
interferir nas lutas que arbitrava. No começo da carreira, tentei como pude uma atuação
mais discreta. Mas eu não podia beber uma dose
de uísque, pra despertar a besta. Já começava a
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sentir as cócegas do desejo narrativo. Era preciso fazer com que a luta alcançasse status mitológico. Era preciso buscar o transcendente, o
fundamental, o arquetípico. No boxe, interessa
o que não é boxe.
Minha arbitragem se baseava em leves
sugestões, quase imperceptíveis, que eu fazia
chegar aos lutadores, entre um jab e um cruzado. Meu talento pra ventríloquo ajudou muito.
Eu conseguia dizer os textos ora pra um lutador, ora pra outro, com total controle da emissão do som. Sussurrava um texto para um lutador e só ele ouvia esse texto. Ato contínuo, dizia
outro texto para o adversário, de modo que só
ele o captasse. Nos momentos finais da luta, era
comum que eu reunisse os dois textos em um
só. Pronto. Estava armado nosso drama.
“Olha quem está presente, com suas luvas pretas e calção da Adidas. Nick Nickolson,
o filho do Bronx. Lutador esforçado, jabs furiosos, quem luta é o próprio Bronx, pelas pernas e
braços desse atleta. Está concentrado, mantém
o foco, mas não deixa de pensar na esposa. Todo
o vigor dos primeiros meses de casamento pa-

rece ter esmorecido. Agora o que existe é a barreira do boa noite, separando o casal na grande
noite americana. Terá fundamento essa ideia,
essa ideia terrível que vem rondando a cabeça
de Nick Nickolson desde o primeiro assalto? A
mulher deseja a derrota do próprio marido. Por
nocaute. Mais: um nocaute fulminante, nocaute
sem retorno. Com essa ideia na cabeça, você não
chega nem ao quinto round, meu lutador!”
“Bate com força esse filho de Chicago.
Bate, mas deseja apanhar. Bater é a maneira
de receber sua surra. Bate porque não há outra coisa a fazer. Bate porque sim, e porque
não. Bate por tudo, menos por bater. Bate sem
motivo. Apanha por todos.”
Desisti de arbitrar o boxe depois do vexame de ter levado uma sova de dois lutadores venezuelanos, na madrugada chuvosa de Buenos
Aires. Abandonaram um ao outro pra me pegar pra Cristo, em pleno ringue. Quatro luvas
desmedindo minha cara nunca estiveram nos
meus planos. Até hoje não compreendi os motivos de uma reação assim tão exagerada. Provavelmente não gostaram do meu sotaque.
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PADRE GUAPO
Abandonada a profissão de narrador de
strip-tease, quis realizar um antigo sonho de
vovô: fiz-me padre. Um padre guapo, como me
diziam as senhoras de Rosário, Argentina, onde
prestei seminário. Cílios gigantes, limpeza de
pele, esmalte na unha. Tintura no cabelo, depilação peitoral – como é exigente a vida de um
padre guapo.
Mas foi com a ajuda de São Nicomedes,
o santo protetor dos homens bonitos, que me
lancei ao serviço paroquial. Coube a mim a responsabilidade pela pequena paróquia de Curralinho das Pedras. Acordava todo dia às cinco
da manhã. Às seis, já estava embriagado, ao
lado de meu fiel companheiro, Monge Leonel,
mestre cervejeiro de primeira categoria. Seis
e quinze, tratava de me perfumar e de me depilar. Banho de água benta, água fria sobre o
corpo. E um baseadinho, porque ninguém é
de ferro. Sete horas, estávamos um pronto pro
outro: a manhã pra mim, eu pra manhã. Batina avant-garde se arrastando no piso de areia

da fazenda, primeiro transporte do dia se dava
por cima da prancha do carro de bois.
De nossa fazenda-mosteiro até a cidade
de Diamantina eram duas horas de desfile pela
estrada, acenando para capiaus, meninos, senhoras que saíam até a estrada pra ver o carro
do padre passar.
O café da manhã se realizava na escola
rural, metade do caminho até Diamantina.
A aula sempre se interrompia quando nossa diligência estacionava diante do portão.
A criançada toda corria até mim e fazia uma
grande roda, as professoras de longe aprovando tudo com um sorriso. Eu girava sobre
todos uma garrafa de água mineral, o indicador diminuindo a banda de fluência de água,
enquanto me dirigia ao refeitório. Ninguém
saía ensopado, mas não havia quem tivesse
deixado de receber seu quinhão de pouca
água sobre o corpo.
Por algum motivo, o corpo docente da
escola reunia as mulheres mais bonitas que o
sexo católico foi capaz de produzir no estado
de Minas Gerais. A visão delas todas, na varanda da escola, aprovando o entusiasmo dos alu-
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nos em volta de mim, quase me fazia tropeçar
nos pequenos.
Houve o dia em que, tendo pisoteado a
ponta da batina, fui dar com meu peso ao chão.
Sem regência aparente, o que se desenhou foi
uma coreografia muito bem arranjada: formou-se um corredor por entre as crianças, através do qual pôde se aproximar, com agilidade
de bailarina alemã, a doce Marlinda, professora
de ciências. Ela sorriu um “tudo bem?” que me
fez repensar cada atitude. Cada pensamento ou
palavra. Cada omissão. Foi o mesmo que estar
no leito de morte, sem precisar cumprir a árdua
tarefa de bater as botas.
Como era festivo o café da manhã na
Escola Municipal Arlindo Siqueira. Ninguém
dizia nada, jamais ouvi uma palavra sequer
nas dependências do colégio. A impressão é
que todos ali falavam uma outra língua. Mas
os olhares. Ah, os olhares. Os sorrisos. Os sinais de aprovação com a cabeça, entre uma
mastigadinha e outra. A comoção do adeus,
corpo discente e corpo docente reunidos na
varanda, via de regra levava Monge Leonel
às lágrimas. Um pouco de rock sempre fazia

com que ele recuperasse a compostura. A discotecagem sobre o carro de bois era responsabilidade minha: hoje vamos de Talking Heads,
a meio volume.
Em Diamantina, depois de um cafezinho
com queijo minas (e uma talagada de pinga), o
grupo se amontoava no pequeno avião agricultor, que nos levaria à cidade de Juiz de Fora.
O aviãozinho era um pernilongo gigante, fazia mil piruetas no trajeto, loops memoráveis,
soltava fumaça verde e rosa sobre cada cidadezinha por que passava. A tripulação, à base
de água mineral, cannabis e música no talo,
fazia mais barulho que o motor. Havia sempre
seis ou sete cartazes, preparados especialmente para a ocasião dos voos. Soltar o cartaz e
ver a mensagem flamulando no espaço aéreo
brasileiro era o máximo: “Legalize já”. “Menage à trois”. “Saudades de Pernambuco”. “Pela
abolição definitiva da escravatura”.
Em Juiz de Fora, era comum haver pressa. A produtora do programa, sempre com a
mesma cara, esperava pelo grupo, prancheta
nas mãos, fingindo anotações. O destino: Rio
de Janeiro. Chegando por Duque de Caxias, a
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orla era passagem obrigatória, porque era preciso ver o mar e algumas rochas típicas pra
confirmar: estávamos realmente na cidade do
Rio. A produtora via nisso uma excentricidade. Eu via nela muito charme. Pelo que estávamos sempre empatados (o desempate se dava
ali mesmo, nas últimas poltronas da van).
Garantida a vitória de ambas as partes,
toquemos para a Rede Globo de Televisão.
Como são belas as cidades cenográficas
da Rede Globo. O Projac é a Disney World proibida de todos os brasileiros.
Duas horas nas mãos de Solange, a maquiadora, me transformavam no padre mais
guapo do planeta.
Nos corredores, frequentemente encontrava gente famosa. Ignorava todos. Quase fui
processado pela Regina Duarte por ter-lhe encomendado, com a insolência dos patrões, um
cafezinho e uma água mineral.
Meu programa era o recorde de audiência nas manhãs de segunda a sexta-feira. Orgulho pra mim, ocupar as manhãs da Rede Globo,
esse momento transcendental da cultura brasi-

leira – em profundidade, meu horário só perdia
para o misticismo full-time do SBT.
O programa consistia em passear pelas
cidades cenográficas do imaginário brasileiro, proferindo palestras, atendendo o amigo
telespectador, oferecendo conselhos.
Na cidade da novela Renascer, proferi
uma palestra sobre a brevidade da vida, o que
me rendeu um honroso Troféu Imprensa, recebido pelas mãos do Sílvio Santos em pessoa.
Na cidade cenográfica de Roque Santeiro,
aconselhei um marido traído a aceitar sua esposa de volta. Na de Meu Bem, Meu Mal, aconselhei um marido traído a não aceitar sua esposa
de volta. Na academia de Malhação, entre um
açaí e uma salada de frutas, discorri sobre a importância da corda e do gelo para os jovens que
se iniciam nas primeiras atividades sexuais.
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JIM DA SILVA
WANTED ALIVE

ALIVE
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do pecado, porque tudo flui muito suavemente.
Quando viu, já era, e nem era mais. O problema foi que o senhor viu. E viu porque quis. Colocar microcâmera no quarto dos fundos não é
desejar ver a esposa no colo de terceiros?

o que acontece na madrugada a boca da
noite engole. Nunca será justo julgar eventos
noturnos à luz do dia. Outra lei vigora com
as sombras. Ética: etiqueta sem adesivo. Portanto não posso responder, hoje, pelo que se
passou ontem. Não era eu. Era noite. Se a noite revoga as leis do dia, dormir faz com que
prescrevam todos os crimes. Podem condenar
aquele homem: não sou mais eu. Podem condenar, porque aquele homem já está condenado. Não existe mais. Todo mergulho tem um
pouco de abandono, está aí a cauda do Cometa
Halley para comprová-lo.
Tenho sido, ao longo desses meses, mergulho e abandono, Seu Benjamim. Passo a passo, o caminho mais fácil. Se o mais fácil de cada
passo me conduziu ao quartinho dos fundos da
casa, e se a moça entretida com minha cintura
é a senhora sua esposa, não sou eu o culpado,
muito menos ela. Você deve saber, algum feitiço lubrifica as engrenagens da acontecência

O passar dos dias e das noites sobre nossas cabeças tem o poder de nos pentear os cabelos. Aos poucos, vou aprendendo. Mas devo
dizer: situação pra lá de delicada vivi com um
antigo patrão, o Seu Benjamim, pessoa excelente a quem muito admirava. Por seis meses,
trabalhei em sua residência. Prestava serviços
de jardineiro, motorista, avião de cocaína, psicólogo, cozinheiro. E revisor de textos acadêmicos da patroa (faculdade de educação).
Morava no quarto dos fundos, por onde
passaram, certamente, todas as funcionárias
da casa. Com algumas, joguei ludo. Com outras, jogo da vida. Com todas, war. Sozinho,
jogava paciência.

| 56 |

jim da silva wanted alive

hotel rodoviária

2

| 57 |

O quarto era minúsculo, mas era quase
um ser vivo. Impressionava a capacidade daquelas paredes em reter e mixar o perfume de
tantas donzelas. O resultado final criava uma
atmosfera muito favorável à lei da gravidade.
À falência da resistência. Ao ippon. Ao tao. Ao
sexo, pra ser mais específico.
Cinco minutos bastavam a esse Don Juan
emparedado. Dona Matilde, acompanhada de
Seu Benjamin, veio me visitar um dia. Sentou-se
na cama, olhou de um lado pro outro, passeou as
mãos sobre o lençol.
Mas o mal entendido se deu por ocasião
da festa em torno da passagem do cometa Halley pelo Brasil. Tudo muito festivo, o telescópio
fora de foco disputado a tapas, eu mais preocupado com outros fogos de artifício. Fui expulso
da casa a socos e pontapés, equilibrando numa
das mãos o copo de uísque, na outra o zíper por
fechar.
Capanga tem uma sede, uma vontade
de mostrar serviço. Coisa mais perigosa deste
mundo é capanga entediado.
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Seu Benjamin: Por acaso vocês ouviram falar
de um tal Jim da Silva?
Churrasco Bill: O vocalista do The Doors?
Seu Benjamin: Não, o vocalista do Dudu Eat
Yourself.
Marco Nicarágua: Tem foto?
Seu Benjamin: Não precisa. Ele é a cara do Jim
Morrison. Só que muito mais decadente. Faz assim. Vai no google imagens, imprime uma foto
do Jim Morrison, mija em cima, deixa o papel
esturricar no sol. Pronto, será o Jim da Silva
perfeito e acabado. Aliás, isso canta bem aquele
filho da puta: perfeito e acabado.
Churrasco Bill: Sim. E o senhor quer o quê?
Que a gente deixe ele mais acabado ainda?
Seu Benjamin: Não. Disso a Dona Matilde cuida. Capturem-no, apenas.
Churrasco Bill: Dona Matilde?
Seu Benjamin: Vou ser franco e objetivo com
vocês, é importante que não haja ponto cego
nessa operação. Sei que conseguem guardar
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segredo. Por favor, não me obriguem a colocar
Tamanduá Jones nessa história. Esse Jim da
Silva levou Matilde pro quarto dele, semanas
atrás. A microcâmera pegou tudo. Aliás, não
fosse a grande angular, não sei se a panasonic
capturava a imagem inteira. O pau do cara é
a ponte Rio-Niterói. Esfolei o safado, botei ele
pra fora. Até aí, normal. Não é a primeira vez,
nem vai ser a última. Dona Matilde é um incêndio, vocês sabem. O problema é que minha
senhora enlouqueceu. Geme e chora o dia inteiro. Não se deita mais comigo, passa as horas todas do dia no banheiro, se acabando com
as duchas e os mil artefatos de sex shop. Do
banheiro, onde entra com mochila e tudo, só
sai pra não comer. Está consumida pelos calores da saudade. Preciso trazer de volta essa
mulher. Preciso trazer de volta Jim da Silva.
Churrasco Bill: Alguma pista?
Seu Benjamin: Não, Jim desapareceu completamente.
Marco Nicarágua: Soslaio?
Seu Benjamin: Certamente. Procurem Soslaio.

| 60 |

hotel rodoviária

jim da silva wanted alive

| 61 |

soslaio

SOSLAIO
Olhos de Soslaio não são de ver, nem de
serem vistos. Abandonou a luz, por desejo. Venda negra sobre os olhos, é vermelho-sangue o
escuro particular de Soslaio. Menina da universidade perguntando se o intuito era ver mais
com a cegueira, a resposta mais ou menos,
cima pra baixo, lado pro outro, tanto faz. Ver
ou não ver, eis aversão. Nem tudo são motivos
nessa vida.

4

Posso esperar alguma retribuição por isso?
Matilde: Pago adiantado.
Soslaio: Preferia não receber em dinheiro.
Matilde: Gosto de pagar bem, Soslaio. E o dinheiro nunca paga suficientemente bem.
Soslaio
Matilde
Matilde
Soslaio
Soslaio: Jim da Silva está no México.

5
segundo forró do lions

Matilde: Onde está Jim da Silva?
Soslaio: Se você não sabe, é porque não ama.
Matilde: Não amo.
Soslaio: Ele te possuiu?
Matilde: Já nasci possuída.
Soslaio
Matilde
Soslaio: Vou revelar onde está Jim da Silva.

Seu Benjamin: Meus companheiros e companheiras, leões e leoas, é com prazer que anuncio a abertura do Segundo Forró do Lions Clube. Esse evento não seria possível sem o apoio
da Prefeitura Municipal, da Rádio Total FM
e, é claro, da Diocese, que por preços módicos
veio a ceder o salão paroquial. Podem dançar
à vontade. Mas, por favor, sem perder a compostura. Ano passado, todos se lembram, tive-
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mos problemas quanto à conduta de alguma
de nossas damas, mas tudo acabou resolvido.
Expulsamos do clube e vamos continuar expulsando quaisquer outros membros que venham a dar ensejo à maledicência das pessoas
dessa cidade. Volto a frisar: os dois banheiros
do salão, o masculino e o feminino, são destinados exclusivamente ao uso sanitário. E
ao uso estético-facial, no caso das senhoras.
Voluntários mirins, à paisana, farão a guarda
dos mictórios.
Tamanduá Jones: Peço a licença ao companheiro Benjamin pra dizer uma palavrinha.
Como tesoureiro do Lions Clube há mais de
quatro anos, devo alertar a todos os sócios
inadimplentes que a mensalidade do mês de
julho deve ser paga o quanto antes, de preferência ainda hoje. Para estimular a solvência
de todas as dívidas, uma insígnia banhada a
ouro, a ser usada no colarinho, será destinada
a cada casal isento de débito. Tem gente aqui
que não pagou a mensalidade e está se divertindo como se nada estivesse acontecendo. E
chamamos isso de Justiça? O Mesquita, por
exemplo, bravo homem do comércio de arma-

rinhos, vai receber sua insígnia. Paga pontualmente cada mês, desde que foi aceito no
clube, por maioria absoluta.
Seu Benjamin: Cada novo integrante do Lions é
sempre aceito por maioria absoluta, Tamanduá.
Tamanduá Jones: Maioria absoluta e mais um,
Benjamin. Maioria absoluta, mais um, e a bênção de São Leônidas, padroeiro do Lions Clube.
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alguma br no interior do brasil.
fim de tarde.

Churrasco Bill: Confesso que não entendi os
propósitos do Benjamin. Colocar a gente na
estrada, em busca de um homem que comeu
sua mulher, só pra agradar a companheira?
Essa história não colou.
Marco Nicarágua: Seu Benjamim está apaixonado por Jim da Silva.
Churrasco Bill: Não pode ser.
Marco Nicarágua: Poder, poder, não pode.
Mas está.
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Churrasco Bill: De onde você tirou essa?
Marco Nicarágua: Seu Benjamim ama os homens pelo viés de Dona Matilde. Incapaz de dar
a bunda por si mesmo, experimenta a energia
sexual de seus garotos pelo corpo da mulher.
Churrasco Bill: Se ele ama Jim da Silva, por
que o esfolou?
Marco Nicarágua: Não vejo incongruência nenhuma nisso. Você vê? Quem ama, esfola.
Churrasco Bill: Não fui capaz de deduzir essa
paixão de Seu Benjamim por Jim da Silva. Falta-me alguma informação?
Marco Nicarágua: Sei de tudo porque estive
lá, Churrasco. Fui escravo sexual da família,
por mais de dois anos.
Churrasco Bill: Escravo sexual? Você recebia por isso?
Marco Nicarágua: Muito pelo contrário. Essa
situação me esvaziou completamente. Sabe
som de nescau quando acaba? Pois é. Eu fui o
nescau, a boca foi o Seu Benjamin. O canudo,
Dona Matilde.
Churrasco Bill: Que coisa. Esse papo de nescau
tá me dando fome. Vamos tomar um toddynho
no próximo posto?

Marco Nicarágua: Mas é claro.
Churrasco Bill: Seu Benjamin também se apaixonou por você?
Marco Nicarágua: Mas é claro que não. Fale
baixo, camarada. Essas páginas têm ouvidos.
Benjamin me despreza. Mas é viciado no ciúme
que sente da mulher. Benjamin, na verdade, é
praticante de esportes radicais. Gosta dos frios
na barriga. Pra ele, nada mais insuportável, e
nada mais desejável, que ouvir Dona Matilde
sendo devorada no quarto dos fundos.
Churrasco Bill: E ele não se incomoda com
Dona Matilde se apaixonar por outro homem?
Marco Nicarágua: A maior parte do tempo,
sim. Principalmente depois do almoço. Mas a
verdade é que Dona Matilde deixou de ser o
nescau do Benjamin faz tempo. Sua serventia
agora é como canudinho.
Churrasco Bill
Marco Nicarágua
Churrasco Bill: E esse posto que não chega.
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Marco Nicarágua dá as costas para o
mundo – os dois cotovelos apoiados sobre o
balcão da lanchonete do posto de gasolina.
Churrasco Bill correu para o banheiro (já no
corredor desabotoando as calças).
“Um café, por favor. Essa coxinha tem
catupirim?”.“Catupiri, o senhor quer dizer?”.
“Isso, catupirim”.
A vitrine do restaurante é aquecida. Oferece coxinha, torresmo peludo, ovo cozido, torta de frango. E um palito de fósforo queimado,
por superstição de espantar mosquito.
Tem uma jukebox no canto, com uma
multidão de brinquedos de pelúcia dentro. Sobre os brinquedos, alguns ganchos, acionados
por joystick. A pelúcia predomina, mas há também uma nota de dez reais, envolvendo calculadora. E uma boneca com os olhos semiabertos
(se a boneca está de pé, os olhos se abrem; se
está deitada, os olhos se fecham). Impossível
não se lembrar de Carlice, diante da coleção de

brinquedos à mercê do gancho: “pena que seu
pau não é de pelúcia, Marco”.
Se Nicarágua fosse dar uma geral no
mundo, colocar cada coisa em seu devido lugar, jogava Carlice dentro da caixa de vidro. Se
a vez fosse de Carlice, ocasião para organizar
o mundo à sua maneira, Nicarágua passaria
a constar como o Homem do Pau de Pelúcia.
(Uma menina como aquela, envelhecendo os dias com o corpo encostado na porta da
zona, vendo passar diante de si o grosso dos
caminhões do Brasil, tem todo o direito de compor o universo a seu gosto).
Deus errou muito –
Carlice é Deus refazendo o mundo a partir da cama do quarto da zona, sem contar com
o descanso do sétimo dia.
Nicarágua é o anjo tomado de rancor,
torcendo contra a obra divina.
Marco olha ao redor. Onde está Churrasco Bill?
WC.
“Churrasco, é você nessa cabine? Desculpe, senhor, não se retraia por conta de minha
indiscrição, é que estou procurando um amigo.
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Churrasco? Churrasco?”
O estacionamento omite o opala comodoro. Nicarágua cerra as mãos, encolhe os dedos
dentro do sapato quando avista o continente
de mijo se expandindo pelo local onde haviam
estacionado o veículo.
Churrasco Bill acabou de partir sozinho.

8

interior, quarto. sentada diante do espelho, matilde escova os cabelos. no canto,
um pônei mastiga capim de sex-shop.

Está engraçada de alguma outra vara?
Dona Matilde: Quanto fatalismo.
Seu Benjamin: Como você pôde ter esquecido
assim nosso ator mais talentoso?
Dona Matilde: Por que essa obsessão por Jim?
Seu Benjamin: Meu interesse é puramente artístico, Matilde. Você sabe, sou um cineasta de
vanguarda. Vamos rodar uma verdadeira obra
prima, dessa vez. Tão logo Jim atravesse aquela
porta, começamos as filmagens.
Dona Matilde: Pode trazer quem você quiser. Faça seus mil filmes pornográficos. Mas
não conte comigo. Não posso atuar ao lado
de Jim da Silva.

Seu Benjamin: Vou trazer Jim da Silva de volta.
Dona Matilde: Você ou seus capangas?
Seu Benjamin: Que diferença faz? Eu ou os meninos, é a mesma coisa.
Dona Matilde: Se for por mim, não precisa trazer.
Seu Benjamin: É por você. Tudo que faço é
por você.
Dona Matilde: Benja, estou cagando e andando
por Jim da Silva.
Seu Benjamin: Você está enamorada, Matilde?
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9
Não foi preciso caminhar nem dois quilômetros. Churrasco Bill se esqueceu de abastecer o tanque. De longe, caminhando pela estrada, Nicarágua avistou o comodoro dançando
na imagem distorcida pelo calor do asfalto.

10
A vontade de urinar é que rege os caminhos do homem da estrada. Marco Nicarágua
e Churrasco Bill se reencontram com um velho conhecido: é Barrabás, dono da venda em
frente à estrada de terra que une Martinho
Campos a Guadalajara.
Barrabás, o pistoleiro vegetariano.
Barrabás, o amigo dos animais – chumbo e faca só em corpo de homem, em dorso de
bicho, jamais!
Barrabás, pistoleiro aposentado, o pri-

matilde
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meiro e o último pistoleiro aposentado entre o
norte do México e o sul de Goiás. Atualmente,
dono de estabelecimento em beira de estrada.
Astrólogo. E baterista de punk jazz.
– Churrasco Bill e Marco Nicarágua viajando juntos? Alguma conjunção astrológica
extraordinária deve acompanhar um fato desses. O céu não pode permanecer impassível
diante dessa dupla assim reunida.
– O céu tem estado cada vez mais insensível, Barrabás.
– O céu também está aposentado?
– O céu está em outra.
Madeiras da venda de Barrabás repercutem a risada dos pistoleiros, uma risada que
por fim se converte em acesso de tosse coletiva.
– Barrabás, a quantas anda a coleção
de aguardentes?
Ainda se recuperando do acesso de tosse, Barrabás, afetando pouco caso, puxa o tecido de chita, pra descortinar a prateleira.
A coleção de aguardentes forma duas fileiras de garrafas de vidro velho. Garrafas do século passado. A luz da lamparina ajuda a envelhecer a adega. Não só as cores dos líquidos variam,

mas também o nível das quantidades de pinga.
Barrabás apresenta a coleção, gesticula,
sorri; os lábios estão moventes, mas a voz está
em mute. Ter a atenção voltada para a coleção
de Barrabás já embriaga. Nicarágua foca-se no
ambiente, retorna do delírio. A voz de Barrabás
ganha corpo novamente:
– A viscosidade dessa imburana é irrevogável. Uma vez deitada sobre a pele de alguém,
a pele de alguém transforma-se imediatamente
na pele de ninguém. A viscosidade tem aderência eterna, com sério comprometimento da sensibilidade. Há quem goste do efeito. Ali pra cima
reside um ferreiro cujos braços estão viscosos.
Trabalha em meio ao fogo, e não se incomoda.
– Bebendo dessa pinga, a viscosidade é
por dentro?
– Não. Outras leis regem o por dentro,
Nicarágua. Mas o efeito deve ser pior.
– Pelo jeito, vou preferir uma 51.
– A 51 não fica pra trás, Churrasco.
O segundo acesso de risada e tosse só se
interrompe quando Churrasco Bill pergunta
pela garrafa da pinga da cobra coral.
Barrabás mantém o silêncio pelo tempo
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de dois caminhões rasgando a estrada diante
da venda. Cautelosamente, fecha as portas do
estabelecimento, sobe numa escada, alcança
armário trancado a cadeado. Aberta a portinhola, o que se revela é o nicho de alguma santa desalojada. Veludo vermelho dando guarda
à garrafa. Com ar de orgulho, Barrabás exibe
a cachaça. Percorrer a espiral do rabo à cabeça
da serpente custou aos olhares sete voltas no
vidro. Que olhos teria a filha do Demônio?
– Essa é de beber, Barrabás?
– Eu não bebo, sou vegetariano. Aliás,
ninguém bebe. Não sirvo mais essa cachaça. Paguei caro pela última vez que cometi o desastre
de remover a rolha. Por insistência de Jim da
Silva, aliás.
– Jim da Silva?
– o próprio.
– Jim da Silva esteve aqui?
– Não faz muito tempo.
– Que caminho ele tomou?
– O caminho da porta.
–
–
– A cobra é venenosa?

– Muito venenosa. Mas o álcool se encarregou de beber o veneno.
– Acredita mesmo nisso, Barrabás?
– Claro que não.
– Dê-nos uma dose.
– Quer brincar com fogo?
– Especialidade da casa.
– Antes, passem-me as armas.
O silêncio toma conta do estabelecimento de Barrabás. Poc de revólver no balcão de
madeira. Poc de copo no balcão de madeira.
Pluc de rolha deslocada. Chuá de líquido pousando no copo.
Marco Nicarágua verte o conteúdo de
um gole só. Não faz careta, mas lança olhar de
pergunta, como se interrogasse o sabor. Segue
olhar de angústia profunda.
A mesma música se sucede, é a vez de
Churrasco Bill. Poc, poc, pluc, chuá. Churrasco sorve sua dose. Marco Nicarágua sacode rápido a cabeça, ao assistir o que parece ter visto:
Churrasco levou o copo à boca, mas o que desceu garganta abaixo, liquefeito, foi o copo! A
pinga de cobra coral permanece, solidificada,
nas mãos de Churrasco Bill.
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Chegaram a Seu Benjamin notícias desastrosas envolvendo a dupla de pistoleiros.
Um telegrama noticiou a prisão por atentado
ao pudor, em pequena cidade do interior do
Piauí. Churrasco Bill e Marco Nicarágua , sob
o calor da tarde, estariam se esbaldando, enfiados em biquíni feminino, na fonte de água suja
da praça central da corrutela. Outro telegrama
veio a noticiar invasão de campo em jogo da
segunda divisão do futebol paraguaio, no estádio Defensores del Chaco. Em Manaus, tiveram que se explicar à polícia, por insistirem a
todo custo com um certo velhinho, recluso no
asilo da cidade, que vendesse a eles certa quantidade de heroína – apesar da inexistência de
qualquer indício de comércio ilegal envolven-

do aquele ou mesmo algum outro velhinho do
Asilo São Vicente de Paula.
Na fronteira da Nicarágua com a Costa
Rica, foram detidos após uma incessante crise
de riso, iniciada no momento da abordagem
realizada pelos agentes do posto policial. Impossibilitados de qualquer comunicação com
os agentes, foram conduzidos à delegacia da
localidade mais próxima, onde estiveram a rir
sem descanso por mais de vinte quatro horas.
Acabaram liberados na manhã seguinte, por
um delegado já faceiro e complacente, imbuído da graça dos dois forasteiros.
A Seu Benjamin chegaram também relatos de orgias homéricas em diversas zonas
de beira de estrada. Falou-se, inclusive, em sacrifício de animais.
Uma denúncia de sequestro foi apurada
na República da Guatemala: moça de dezessete
anos, de nome Carlice, teria sido raptada pela
dupla, com quem viajou por toda a extensão do
país, envolvida numa teia de sexo grupal associado a jogos eróticos. A questão se resolveu
por declaração expressa e assinada pela própria vítima. Esteve em companhia dos brasi-
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marco nicarágua e churrasco bill, a mando de seu benjamin, estão no encalço de
jim da silva. tamanduá jones, a mando de
seu benjamin, está no encalço de churrasco bill e marco nicarágua.
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O veneno da cobra foi que ensinou a
Marco Nicarágua a arte da vidência pelo carteado. Marco adentrou a sala de jogatina disposto a apostar até o relógio do avô. Apostou. No
começo, o jogo transcorreu um tanto custoso.
O pacto era pelo pôquer, mas Marco não se resolveu bem com o dicionário das cartas. Por
algumas rodadas, jogou pôquer achando que
era truco. A sala, que nunca ria, ensaiou gargalhada geral quando Marco subiu na mesa
pra gritar seu truco-ladrão. Recompôs-se em

grande estilo. Já sentado, despejou as mais lindas palavras da língua inglesa, que são o nome
das vitórias do jogo de pôquer.
A fazenda em que viveria até hoje já estava traduzida pelo moedário infinito que tinha
diante de si. Marco reinava impassível, atrás das
moedas, atrás das cartas, atrás dele mesmo. Estava um passo aquém do mundo, rico como nunca, dono de fazenda. Já o fazendeiro arruinado
foi retirado bêbado da sala, esbravejando calado,
os olhos já antevendo a morte. Dois minutos depois da saída, a cidadezinha ecoou, por longos
instantes, o som do tiro. Fazendeiro rico perde a
fazenda e a vida diante da mesa de pôquer.
Nicarágua já era o jogador mais insolente quando solicitou a retirada do pano verde.
Queria ouvir o sonido vivo das cartas. No que
foi prontamente atendido. A nudez da mesa era
o relevo de um outro planeta. Os filhos tantos e
as mulheres quantas resolveram aparecer, sob
a forma de culpa, aceno de tristeza no fundo
dos olhos dos jogadores.
Mas Marco precisava da última vitória.
Absteve-se da rodada, fechou os olhos, pôs-se
a ler os sons que ouvia: as cartas tiquetaque-
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leños por livre e espontânea vontade, movida
por paixão irresistível e indefinida ora por um,
ora por outro, talvez pelos dois. A polícia acabou conduzindo a vítima para a casa da família, apesar do choro efusivo dos dois suspeitos.
Tamanduá está na estrada e leva consigo informação certeira: Marco Nicarágua e
Churrasco Bill estão possuídos pelo veneno
da cobra coral.
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ando na mesa, o sopro das cartas na mão do
embaralhador, o deslizamento de uma carta
sobre outra, o silêncio temeroso de mãos recebendo cartas.
Onde está Jim da Silva?
A música do jogo de pôquer foi reveladora: nem latitude nem longitude, o encontro
entre Marco Nicarágua e Jim da Silva já estava em seu transcorrer. Questão de tempo,
mais que de espaço.
Motivo nenhum para pressa. Desde o
nascimento os dois se encaminhavam um na direção do outro. Desde o sexo ancestral das avós.
Desde a primeira dúvida de Deus.
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13
Quando a explosão do pneu fez com que
Churrasco Bill e Marco Nicarágua prontamente levassem, como se regidos por coreografia,
as mãos às armas, começou a soar a trilha
sonora de Paulo Barnabé, especialmente composta para a ocasião, aqui interpretada pela
dupla goiana Waldi & Redson.
O sopro feroz do pneu espantou a suspeita de tiro. O gesto seguinte foi o afrouxar,
não menos coreografado, das duas mãos sobre as armas.
Churrasco Bill, tendo soltado das mãos o
revólver, jamais tornaria a tocá-lo de novo. Assim o exigiria, como condição para o casamento,
a mulher que estava por conhecer, e que o resgataria para sempre do veneno da cobra coral.
Meio quilômetro adiante do local onde feriu o prego o pneu do comodoro, estava sediada
a borracharia de Odete, a Mulher Borracheira.
Entra o tecladão de Barnabé e as vozes
da dupla goiana. Os acordes são os mesmos
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do clássico Fuscão Preto. A interpretação do
canto não deixa de lembrar Galopeira, na voz
de Chitãozinho & Xororó:

mulher borracheira
aventureira
o rosto com graxa
a unha pintada
de esmalte e carvão

Churrasco Bill, completamente banhado
em suor, fez as vezes da rolagem do pneu até a
borracharia. Produziu um chamado com os lábios, assobio de baixo alcance. Cachorro latiu,
não se sabe de onde.
As madeiras do estabelecimento davam
contorno a um escuro muito singular, um escuro absoluto, negro de nenhuma hesitação.
A portinhola era minúscula, mas foi através
dela que veio à luz a Mulher Borracheira, na
saída mais triunfal do cinema americano,
pelo menos desde o primeiro curtametragem
de Orson Welles.
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Praticamente nua, mínimo tecido de saco
de batata pendurado aqui ou ali, o corpo de
Odete era o bronze do deserto levado às últimas
consequências. O espanto da visão fez com que
o pneu bambeasse sob as mãos de Churrasco
Bill (a paisagem esteve imóvel por todo o tempo
em que o pneu dançou sobre o próprio eixo).
Paris, Texas. A borracharia de Odete era
um conserto no mundo.
Churrasco Bill comeu a Mulher Borracheira por dias e dias, entre os pneus de clientes nunca aparecidos, no escuro da borracharia
ou sob a luz da estrada, imersos na banheira de
localização dos furos ou apoiados na cerâmica
encardida do vaso sanitário.
Triunfou, sobre todas as borrachas do
ambiente, o perfume do látex das camisinhas.
Porque Odete as amava sobre todas as coisas.
Não podia viver sem elas. E era um presente de
Deus receber todo dia seu homem assim como
que embrulhado no papel celofane da Jontex.
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O tanque estava cheio, o comodoro podia
flanar livremente pela estrada. A ausência de
Churrasco Bill acabou por liberar o consumo
dos chocolates no interior do veículo. Marco
nunca foi de se desgastar por ciúme de mulher.
A bala e o chicote sempre foram da máxima eficiência, nos casos de ciúme. Mas o que fazer,
se lhe metiam as mãos nos chocolates? Matar
por conta de um bombom? Morrer, sim. Morte
muito digna: tombar por um sonho de valsa.
Com toda a liberdade do mundo – liberdade na estrada, liberdade com os chocolates, Nicarágua cruzava o deserto. Um cheiro forte de carniça pediu carona. Marco estacionou o veículo,
sem se deslocar para o canto da pista. A solidão
do deserto chegava a abolir o futuro – chance
remota de algum automóvel passar por ali.
Marco sorveu a catinga por longos minutos, sentindo o vento na cara. Perscrutou a
vida, pelo cheiro da carniça.

Mais à frente, alguma imagem se insinuou. Observando as primeiras paredes, Marco
percebeu o contraste entre a cal, muito branca,
e os verdes do mato invadindo o que parecia
um condomínio abandonado. Estava diante do
Conjunto Habitacional Três Irmãs.
Nicarágua não resistiu às lembranças
de sua última visita ao local, mais de dez anos
atrás. O entusiasmo dos moradores, recentemente incorporados à propriedade ainda cheirando à tinta fresca, bruscamente interrompido pelo abandono em massa, motivado por
inexplicada onda de superstição coletiva.
O passeio pelas ruas do condomínio foi
pleno de revelações. Os sabores tardios do veneno da cobra, a visão esquiva de um ou outro
rastro de gente prontamente desfeito, a clara
sensação de estar sendo observado.
Sentado no meio-fio, a cabeça para baixo, de olho no arbusto que vinha rompendo o
asfalto, Marco Nicarágua pressentiu Jim da
Silva. Era possível sentir o calor da pedra. Esquina do tempo, Jim está a poucos metros.
Basta levantar os olhos para ter com ele.
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a paixão é, de todas
a maior violência

um caso em que a cura
é pior que a doença

1

algum tempo antes, em alguma cidade do
norte do méxico. interior, casa. close-up
sobre o rosto de jim da silva. em off, entra a voz da personagem.

Excesso, ecesso, eceço, essa palavra que
vai dar em sexo. Sexo, sexo, sexo, essa palavra
que vai dar em tédio. O amor é um esporte que
requer lenço. Depois, documento. Até que vem
o vento pra desandar tudo. Sozinho nessa casa
perdida na cidade menos carismática da América Central, eta lugar rúim, como diz o povo
daqui, me deixo intoxicar pelo tédio da tarde.
As entranhas empanturradas de wafer.
Na vida, tem quintas que parecem sábado. Segundas que parecem sexta. Sábados que
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parecem sábado. Nessa cidade, os dias têm cara
de dia nenhum. Nem segunda, nem terça, nem
quarta, nem quinta, nem sexta, nem nada. O
calendário aqui são as televisões, que pelo jeito só pegam o Canal Três. Hoje, por exemplo,
só pode ser domingo por força do Programa
do Gugu, transmitido aqui com um atraso de
anos e anos.
Pra que se tenha uma ideia, o Chitãozinho
que passou agora tem o cabelo armado como ninho de pombo. Cabelo como esse não pode existir depois da queda do Muro de Berlim. Só o oxigênio e os xampus dos anos oitenta são capazes
do penteado do Xororó mexicano.
Lembro-me da última coisa que ... (omito
esse nome, a pronúncia é mais dolorosa que
uma facada no bucho) disse, antes de partir:
“deixa a casa muito bagunçada não, Jim”.
Claro, estendo a interpretação da palavra à máxima amplitude. Casa: vida. Hoje vejo
a pia suja, as gavetas abertas, as roupas espalhadas. Quanta diferença entre a roupa espalhada na urgência do sexo e a roupa espalhada
na vigência do tédio.
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2
Hoje é natal, então eu pus então é natal da simone e fui comer o leitão que arrematei barato no leilão. Arrematei, papel celofane
parecendo embrulho de presente, self-service
nesse dia especial não dá.
É o primeiro natal que passo sozinho.
Sozinho, sozinho, não, né. Porque tem o leitão.
Porque ela não tem mais.
Mas eu virei o leitão com a cara pra lá,
muni-me de garfo e faca e espetei. E comecei a
comer. E fui comendo. E fui me lembrando que
ela foi embora e fui comendo. E fui me lembrando que tava sozinho no mundo e fui comendo. E
fui me lembrando que tinha voltado ao vício do
wafer e fui comendo. E fui me lembrando que
tava comendo e fui comendo.
Aí a gordura da pururuca começou a fazer o garfo ir embora, como a vida é escorregadia. Tudo escorregando, eu disse: ah, leitão!
e comecei a comer com a mão. Aí a vida é escorregadia, o leitão também é, ele foi parar no
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chão, eu fui atrás, com os braços que Deus me
deu. Eu já estava sem camisa e éramos nós dois
rolando no chão nesse natal.
Tudo correndo, tudo escorrendo, a mão
não dava mais pra segurar o leitão. Avancei com
os dentes, mordi o danado, fiquei com a cara
toda engordurada. Ninguém me disse, mas eu
sinto no rosto o espelho de gordura reletindo o
azul e o rosa do neon natalino.
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a cerveja sempre acaba
porque a sede tem que continuar

E a porta, impassível.
Líquido, rarefeito, não me equilibro
mais sobre mim nem sobre meus dias. Poça de
lama sensations.
Mas eis que um movimento abre a porta.
Sou eu quem decide dar uma volta.

Sete horas da manhã, você arruma o sutiã e bate a porta como se não houvesse mais
retorno. O silêncio da porta é a herança maior
que esse amor me deixou.
Já são dez, o mundo dá muitas voltas, mas
a fechadura da porta insiste em ficar parada.
Uma semana depois, com essa sede toda
não pode haver lugar pra fome alguma.
Duas, percebo um movimento na fechadura.Vamos abrir a porta da esperança. Quem
chega é o Papai Noel, esgotado do trabalho.
“A cerveja sempre acaba porque a sede
tem que continuar”, a barba branca me diz.
Um mês, ainda estou variando. Jogo uma
água na cara, uma mirada no espelho deixa ver
um espantalho em frangalhos.
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5

ônibus em movimento. jim da silva, mochi-

no conjunto habitacional três irmãs, dá-se

la nas costas, toma posição diante da sa-

o esperado encontro entre marco nicará-

ída quando avista o conjunto habitacio-

gua e o roqueiro jim da silva.

nal três irmãs.

– Aqui, por favor.
– O senhor quer descer aqui?
– Aqui, por favor.
– Meu filho, você tá maluco? Se desce aqui,
fica sem condução até amanhã.
– Aqui, por favor.
– Sem contar que esse lugar é mal-assombrado. Não mora ninguém nesse condomínio
há mais de dez anos.
– Aqui, por favor.
– Bom, o senhor é quem sabe. Cada um
escolhe o buraco onde quer se enfiar.
– Aqui, por favor.
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MARCO & JIM
Marco Nicarágua, quando atira, não sopra o cano fumegante. Respira a fumaça. Não
há de chover onde pise Marco Nicarágua. Estive com ele e trocamos olhar. Perdi o duelo. Disse a ele que uma carona é uma carona, emprestava roupa mas não prestava serviços sexuais.
Cheguei a oferecer, quinze dias depois:
roupa, serviços sexuais, tudo.
Atravessamos o deserto, perturbamos a
paz de cada cidadezinha do Sul, demos duas voltas inteiras no mundo, o mundo duas voltas em
nós. Marco não atirou em mim. Abandonou-me
no deserto e na solidão dos dias, o que foi muito
mais devastador.
Arranque de fumaça e carro indo embora. Eu, ficado pra trás, respirando o azul do
óleo combustível.
Um blues qualquer, por favor, que agora
sou americano.
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