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À memória de
John Lennon

Elis Regina
Henrique do Valle

Rômulo Coutinho de Azevedo
e todos meus amigos mortos

A Caetano Veloso.
E para

Maria Clara Jorge (Cacaia)
Sonia Maria Barbosa (Sonia de Oxum Apará)

e todos meus amigos vivos
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Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo.
Clarice Lispector, A hora da estrela

Achava belo, a essa época, ouvir um poeta dizer que escre‑
via pela mesma razão por que uma árvore dá frutos. Só 
bem mais tarde viera a descobrir ser um embuste aquela 
afetação: que o homem, por força, distinguia‑se das árvo‑
res, e tinha de saber a razão de seus frutos, cabendo‑lhe 
escolher os que haveria de dar, além de investigar a quem 
se destinavam, nem sempre oferecendo‑os maduros, e sim 
podres, e até envenenados.

Osman Lins, Guerra sem testemunhas
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Nota do autor

Por saber que textos, como as pessoas, são vivos e sempre po-
dem melhorar na sua contínua transformação, submeti Moran‑
gos mofados a uma severa revisão de forma. Nada em seu conteúdo 
ou estrutura foi modificado, mas a pontuação foi retrabalhada, no-
vos parágrafos foram abertos ou eliminados etc. O resultado me 
parece mais limpo, menos literário no mau sentido, mais claro e 
quem sabe definitivo. Trabalhando pelo menos doze anos distan-
ciado da emoção cega da criação (a primeira edição foi de 1982), 
depurar estes morangos foi como voar sobre uma rede de segu-
rança. Só espero não ter errado o salto.

Caio Fernando Abreu
Porto Alegre, 1995
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o mofo
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Dejadme en este campo llorando.
Federico García Lorca, “¡Ay!”

O monstro de fogo e fumaça
roubou minha roupa branca.
O ar é sujo
e o tempo é outro.

Henrique do Valle, “Monstro de fumaça”
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Diálogo

Para Luiz Arthur Nunes

A: Você é meu companheiro.
B: Hein?
A: Você é meu companheiro, eu disse.
B: O quê?
A: Eu disse que você é meu companheiro.
B: O que é que você quer dizer com isso?
A: Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso.
B: Tem alguma coisa atrás, eu sinto.
A: Não. Não tem nada. Deixa de ser paranoico.
B: Não é disso que estou falando.
A: Você está falando do quê, então?
B: Eu estou falando disso que você falou agora.
A: Ah, sei. Que eu sou teu companheiro.
B: Não, não foi assim: que eu sou teu companheiro.
A: Você também sente?
B: O quê?
A: Que você é meu companheiro?
B: Não me confunda. Tem alguma coisa atrás, eu sei.
A: Atrás do companheiro?
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B: É.
A: Não.
B: Você não sente?
A: Que você é meu companheiro? Sinto, sim. Claro que eu 

sinto. E você, não?
B: Não. Não é isso. Não é assim.
A: Você não quer que seja isso assim?
B: Não é que eu não queira: é que não é.
A: Não me confunda, por favor, não me confunda. No co-

meço era claro.
B: Agora não?
A: Agora sim. Você quer?
B: O quê?
A: Ser meu companheiro.
B: Ser teu companheiro?
A: É.
B: Companheiro?
A: Sim.
B: Eu não sei. Por favor, não me confunda. No começo era 

claro. Tem alguma coisa atrás, você não vê?
A: Eu vejo. Eu quero.
B: O quê?
A: Que você seja meu companheiro.
B: Hein?
A: Eu quero que você seja meu companheiro, eu disse.
B: O quê?
A: Eu disse que eu quero que você seja meu companheiro.
B: Você disse?
A: Eu disse?
B: Não. Não foi assim: eu disse.
A: O quê?
B: Você é meu companheiro.
A: Hein?

(ad infinitum)
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Os sobreviventes
(Para ler ao som de Angela Ro Ro)

Para Jane Araújo, a Magra

Sri Lanka, quem sabe? ela me pergunta, morena e ferina, e 
eu respondo por que não? mas inabalável ela continua: você 
pode pelo menos mandar cartões-postais de lá, para que as pes-
soas pensem nossa, como é que ele foi parar em Sri Lanka, que 
cara louco esse, hein, e morram de saudade, não é isso que te im-
porta? Uma certa saudade, e você em Sri Lanka, bancando o 
Rimbaud, que nem foi tão longe, para que todos lamentem ai 
como ele era bonzinho e nós não lhe demos a dose suficiente de 
atenção para que ficasse aqui entre nós, palmeiras & abacaxis. 
Sem parar, abana-se com a capa do disco de Angela enquanto 
fuma sem parar e bebe sem parar sua vodca nacional sem gelo 
nem limão. Quanto a mim, a voz tão rouca, fico por aqui mesmo 
comparecendo a atos públicos, pichando muros contra usinas 
nucleares, em plena ressaca, um dia de monja, um dia de puta, 
um dia de Joplin, um dia de Teresa de Calcutá, um dia de merda 
enquanto seguro aquele maldito emprego de oito horas diárias 
para poder pagar essa poltrona de couro autêntico onde neste 
exato momento vossa reverendíssima assenta sua preciosa bunda 
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e essa exótica mesinha de centro em junco indiano que apoia 
nossos fatigados pés descalços ao fim de mais outra semana de 
batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e crediá-
rios atrasados. Mas tentamos tudo, eu digo, e ela diz que sim, 
claaaaaaaro, tentamos tudo, inclusive trepar, porque tantos livros 
emprestados, tantos filmes vistos juntos, tantos pontos de vista so-
ciopolíticos existenciais e bababá em comum só podiam era dar 
mesmo nisso: cama. Realmente tentamos, mas foi uma bosta. 
Que foi que aconteceu, que foi meu deus que aconteceu, eu 
pensava depois acendendo um cigarro no outro e não queria 
lembrar, mas não me saía da cabeça o teu pau murcho e os bicos 
dos meus seios que nem sequer ficaram duros, pela primeira vez 
na vida, você disse, e eu acreditei, pela primeira vez na vida, eu 
disse, e não sei se você acreditou. Eu quero dizer que sim, que 
acreditei, mas ela não para, tanto tesão mental espiritual moral 
existencial e nenhum físico, eu não queria aceitar que fosse isso: 
éramos diferentes, éramos melhores, éramos superiores, éramos 
escolhidos, éramos mais, éramos vagamente sagrados, mas no fi-
nal das contas os bicos dos meus peitos não endureceram e o teu 
pau não levantou. Cultura demais mata o corpo da gente, cara, 
filmes demais, livros demais, palavras demais, só consegui te pos-
suir me masturbando, tinha a biblioteca de Alexandria separan-
do nossos corpos, eu enfiava fundo o dedo na boceta noite após 
noite e pedia mete fundo, coração, explode junto comigo, me 
fode, depois virava de bruços e chorava no travesseiro, naquele 
tempo ainda tinha culpa nojo vergonha, mas agora tudo bem, o 
Relatório Hite liberou a punheta. Não que fosse amor de menos, 
você dizia depois, ao contrário, era amor demais, você acreditava 
mesmo nisso? naquele bar infecto onde costumávamos afogar 
nossas impotências em baldes de lirismo juvenil, imbecil, e eu 
disse não, meu bem, o que acontece é que como bons-intelec-
tuais-pequeno-burgueses o teu negócio é homem e o meu é mu-
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lher, podíamos até formar um casal incrível, tipo aquela amante 
de Virginia Woolf, como era mesmo o nome da fanchona? Vita, 
isso, Vita Sackville-West e o veado do marido dela, ora não se eri-
ce, queridinho, não tenho nada contra veados não, me passa a 
vodca, o quê? e eu lá tenho grana para comprar wyborowas? não, 
não tenho nada contra lésbicas, não tenho nada contra decaden-
tes em geral, não tenho nada contra qualquer coisa que soe a: 
uma tentativa. Eu peço um cigarro e ela me atira o maço na cara 
como quem joga um tijolo, ando angustiada demais, meu amigo, 
palavrinha antiga essa, a velha angst, saco, mas ando, ando, mais 
de duas décadas de convívio cotidiano, tenho uma coisa aperta-
da aqui no meu peito, um sufoco, uma sede, um peso, ah não me 
venha com essas histórias de atraiçoamos-todos-os-nossos-ideais, 
eu nunca tive porra de ideal nenhum, eu só queria era salvar a 
minha, veja só que coisa mais individualista elitista capitalista, 
eu só queria era ser feliz, cara, gorda, burra, alienada e completa-
mente feliz. Podia ter dado certo entre a gente, ou não, eu nem 
sei o que é dar certo, mas naquele tempo você ainda não tinha se 
decidido a dar o rabo nem eu a lamber boceta, ai que gracinha 
nossos livrinhos de Marx, depois Marcuse, depois Reich, depois 
Castañeda, depois Laing embaixo do braço, aqueles sonhos tolos 
colonizados nas cabecinhas idiotas, bolsas na Sorbonne, chás 
com Simone e Jean-Paul nos 50 em Paris, 60 em Londres ouvin-
do here comes the sun here comes the sun little darling, 70 em 
Nova York dançando disco music no Studio 54, 80 a gente aqui 
mastigando esta coisa porca sem conseguir engolir nem cuspir 
fora nem esquecer esse azedo na boca. Já li tudo, cara, já tentei 
macrobiótica psicanálise drogas acupuntura suicídio ioga dança 
natação cooper astrologia patins marxismo candomblé boate gay 
ecologia, sobrou só esse nó no peito, agora faço o quê? não é plá-
gio do Pessoa não, mas em cada canto do meu quarto tenho uma 
imagem de Buda, uma de mãe Oxum, outra de Jesusinho, um 
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pôster de Freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, 
tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos, não te peço so-
lução nenhuma, você vai curtir os seus nativos em Sri Lanka de-
pois me manda um cartão-postal contando qualquer coisa como 
ontem à noite, na beira do rio, deve haver uma porra de rio por 
lá, um rio lodoso, cheio de juncos sombrios, mas ontem na beira 
do rio, sem planejar nada, de repente, sabe, por acaso, encontrei 
um rapaz de tez azeitonada e olhos oblíquos que. Hein? claro 
que deve haver alguma espécie de dignidade nisso tudo, a ques-
tão é onde, não nesta cidade escura, não neste planeta podre e 
pobre, dentro de mim? ora não me venhas com autoconheci-
mentos-redentores, já sei tudo de mim, tomei mais de cinquenta 
ácidos, fiz seis anos de análise, já pirei de clínica, lembra? você 
me levava maçãs argentinas e fotonovelas italianas, Rossana 
Galli, Franco Andrei, Michela Roc, Sandro Moretti, eu te olha-
va entupida de mandrix e babava soluçando perdi minha alegria, 
anoiteci, roubaram minha esperança, enquanto você, solidário & 
positivo, apertava meu ombro com sua mão apesar de tudo viril 
repetindo reage, companheira, reage, a causa precisa dessa tua ca-
becinha privilegiada, teu potencial criativo, tua lucidez libertária 
e bababá bababá. As pessoas se transformavam em cadáveres de-
compostos à minha frente, minha pele era triste e suja, as noites 
não terminavam nunca, ninguém me tocava, mas eu reagi, despi-
rei, voltei a isso que dizem que é o normal, e cadê a causa, meu, 
cadê a luta, cadê o po-ten-ci-al criativo? Mato, não mato, atordoo 
minha sede com sapatinhas do Ferro’s Bar ou encho a cara sozi-
nha aos sábados esperando o telefone tocar, e nunca toca, neste 
apartamento que pago com o suor do po-ten-ci-al criativo da bun-
da que dou oito horas diárias para aquela multinacional fodida. 
Mas, eu quero dizer, e ela me corta mansa, claro que você não 
tem culpa, coração, caímos exatamente na mesma ratoeira, a 
única diferença é que você pensa que pode escapar, e eu quero 
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chafurdar na dor deste ferro enfiado fundo na minha garganta 
seca que só umedece com vodca, me passa o cigarro, não, não es-
tou desesperada, não mais do que sempre estive, nothing special, 
baby, não estou louca nem bêbada, estou é lúcida pra caralho e 
sei claramente que não tenho nenhuma saída, ah não se preo-
cupe, meu bem, depois que você sair tomo banho frio, leite 
quente com mel de eucalipto, ginseng e lexotan, depois deito, 
depois durmo, depois acordo e passo uma semana a banchá e ar-
roz integral, absolutamente santa, absolutamente pura, absoluta-
mente limpa, depois tomo outro porre, cheiro cinco gramas, bato 
o carro numa esquina ou ligo para o cvv às quatro da madrugada 
e alugo a cabeça dum panaca qualquer choramingando coisas 
tipo pre-ciso-tanto-de-uma-razão-para-viver-e-sei-que-essa-ra-
zão-só-está-den-tro-de-mim-bababá-bababá e me lamurio até o 
sol pintar atrás daqueles edifícios sinistros, mas não se preocupe, 
não vou tomar nenhuma medida drástica, a não ser continuar, 
tem coisa mais autodestrutiva do que insistir sem fé nenhuma? 
Ah, passa devagar a tua mão na minha cabeça, toca meu coração 
com teus dedos frios, eu tive tanto amor um dia, ela para e pede, 
preciso tanto tanto tanto, cara, eles não me permitiram ser a coi-
sa boa que eu era, eu então estendo o braço e ela fica subitamen-
te pequenina apertada contra meu peito, perguntando se está 
mesmo muito feia e meio puta e velha demais e completamente 
bêbada, eu não tinha estas marcas em volta dos olhos, eu não ti-
nha estes vincos em torno da boca, eu não tinha este jeito de sa-
patão cansado, e eu repito que não, que nada, que ela está linda 
assim, desgrenhada e viva, ela pede que eu coloque uma música 
e escolho ao acaso o “Noturno no 2 em mi bemol” de Chopin, eu 
quero deixá-la assim, dormindo no escuro sobre este sofá amare-
lo, ao lado das papoulas quase murchas, embalada pelo piano re-
moto como uma canção de ninar, mas ela se contrai violenta e 
pede que eu ponha Angela outra vez, e eu viro o disco, amor 
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meu grande amor, caminhamos tontos até o banheiro onde sus-
tento sua cabeça para que vomite, e sem querer vomito junto, ao 
mesmo tempo, os dois abraçados, fragmentos azedos sobre as lín-
guas misturadas, mas ela puxa a descarga e vai me empurrando 
para a sala, para a porta, pedindo que me vá, e me expulsa para o 
corredor repetindo não se esqueça então de me mandar aquele 
cartão de Sri Lanka, aquele rio lodoso, aquela tez azeitonada, 
que aconteça alguma coisa bem bonita com você, ela diz, te de-
sejo uma fé enorme, em qualquer coisa, não importa o quê, 
como aquela fé que a gente teve um dia, me deseja também uma 
coisa bem bonita, uma coisa qualquer maravilhosa, que me faça 
acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar em tudo outra 
vez, que leve para longe da minha boca este gosto podre de fra-
casso, este travo de derrota sem nobreza, não tem jeito, compa-
nheiro, nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa 
algum, ninguém dá mais carona e a noite já vem chegando. A 
chave gira na porta. Preciso me apoiar contra a parede para não 
cair. Por trás da madeira, misturada ao piano e à voz rouca de An-
gela, nem que eu rastejasse até o Leblon, consigo ouvi-la repetin-
do e repetindo que tudo vai bem, tudo continua bem, tudo muito 
bem, tudo bem. Axé, axé, axé! eu digo e insisto até que o elevador 
chegue axé, axé, axé, odara!
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O dia em que Urano entrou  
em Escorpião
(Velha história colorida)

Para Zé e Lygia Sávio Teixeira 
e para Lucrécia (Luc Ziz ou Cesar Esposito)

Estavam todos mais ou menos em paz quando o rapaz de blu-
sa vermelha entrou agitado e disse que Urano estava entrando em 
Escorpião. Os outros três interromperam o que estavam fazendo e 
ficaram olhando para ele sem dizer nada. Talvez não tivessem en-
tendido direito, ou não quisessem entender. Ou não estivessem 
dispostos a interromper a leitura, sair da janela nem parar de co-
mer a perna de galinha para prestar atenção em qualquer outra 
coisa, principalmente se essa coisa fosse Urano entrando em Es-
corpião, Júpiter saindo de Aquário ou a Lua fora de curso. 

Era sábado à noite, quase verão, pela cidade havia tantos  
shows e peças teatrais e bares repletos e festas e pré-estreias em 
sessões da meia-noite e gente se encontrando e motos correndo e 
tão difícil renunciar a tudo isso para permanecer no apartamento 
lendo, espiando pela janela a alegria alheia ou tentando descobrir 
alguma lasca de carne nas sobras frias da galinha de meio-dia. 
Uma vez renunciado ao sábado, os três ali ouvindo um velho Pink 
Floyd baixinho para que, como da outra vez, os vizinhos não re-
clamassem e viessem a polícia e o síndico ameaçando aos berros 
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acabar com aquele antro (eles não gostavam da expressão, mas 
era assim mesmo que os vizinhos, o síndico e a polícia gritavam, 
jogando livros de segunda mão e almofadas indianas para todos os 
lados, como se esperassem encontrar alguma coisa proibida) — 
renunciando pois ao sábado, e tacitamente estabelecida a paz 
com o baixo volume do som e a quase nenhuma curiosidade em 
relação uns aos outros, já que se conheciam há muito tempo, eles 
não queriam ser sacudidos no seu sossego sábia e modestamente 
conquistado, desde que a noite anterior revelara carteiras e bolsos 
vazios. Então olharam vagamente para o rapaz de camisa verme-
lha parado no meio da sala. E não disseram nada.

Aquele que tinha saído da janela fez assim como se estivesse 
prestando muita atenção na música, e falou que gostava demais 
daquele trechinho com órgão e violinos, que parecia uma caval‑
gada medieval. O rapaz de camisa vermelha percebeu que ele es-
tava tentando mudar de assunto e perguntou se por acaso ele já 
tinha visto alguma vez na vida alguma cavalgada medieval. Ele 
disse que não, mas que com o órgão e todos aqueles violinos ao 
fundo ficava imaginando um guerreiro de armadura montado 
num cavalo branco, correndo contra o vento, assim tipo Távola 
Redonda, a silhueta de um castelo no alto da colina ao fundo — 
e o guerreiro era medieval, acentuou, disso tinha certeza. Ia con-
tinuar descrevendo a cena, pensou em acrescentar pinheiros, 
um crepúsculo, talvez um quarto crescente mourisco, quem 
sabe um lago até, quando a moça com o livro nas mãos tornou a 
baixar os óculos que erguera para a testa no momento em que o 
rapaz de camisa vermelha entrou, e leu um trecho assim:

Os homens são tão necessariamente loucos que não ser louco seria 
uma outra forma de loucura. Necessariamente porque o dualismo 
existencial torna sua situação impossível, um dilema torturante. 
Louco porque tudo o que o homem faz em seu mundo simbólico é 
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procurar negar e superar sua sorte grotesca. Literalmente entre-
ga-se a um esquecimento cego através de jogos sociais, truques psi-
cológicos, preocupações pessoais tão distantes da realidade de sua 
condição que são formas de loucura — loucura assumida, loucura 
compartilhada, loucura disfarçada e dignificada, mas de qualquer 
maneira loucura.*

Quando ela parou de ler e olhou radiante para os outros, o 
que tinha saído da janela voltara para a janela, o rapaz de camisa 
vermelha continuava parado e meio ofegante no meio da sala en-
quanto o outro olhava para o osso descarnado da perna de gali-
nha. Disse então que não gostava muito de perna, preferia pesco-
ço, e isso era engraçado porque passara por três fases distintas: na 
infância, só gostava de perna, na casa dele aconteciam brigas me-
donhas porque eram quatro irmãos e todos gostavam de perna, 
menos a Valéria, que tinha nojo de galinha; depois, na adoles-
cência, preferia o peito, passara uns cinco ou seis anos comendo 
só peito e agora adorava pescoço. Os outros pareceram um tanto 
escandalizados, e ele explicou que o pescoço tinha delícias ocul-
tas, assim mesmo, bem devagar, de‑lí‑ci‑as‑o‑cul‑tas, e nesse mo-
mento o disco acabou e as palavras ficaram ressoando meio libi-
dinosas no ar enquanto ele olhava para o osso seco.

O rapaz de camisa vermelha aproveitou o silêncio para gri-
tar bem alto que Urano estava entrando em Escorpião. Os outros 
pareceram perturbados, menos com a informação e mais com o 
barulho, e pediram psiu, para ele falar baixo, se não lembrava do 
que tinha acontecido a última vez. Ele disse que a última vez não 
interessava, que agora Urano estava entrando em Escorpião, 
hoje, falou lentamente, olhos brilhando. Ele estava lá há uns cin-
co anos, acrescentou, e os outros perguntaram ao mesmo tempo 

* Ernest Becker, A negação da morte.
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ele‑quem‑estava‑onde? Urano, o rapaz de camisa vermelha expli-
cou, na minha Casa oito, a da Morte, vocês não sabem que eu 
podia morrer? e pareceria aliviado, não fosse toda aquela agita-
ção. Os outros entreolharam-se e a moça com o livro nas mãos 
começou a contar uma história muito comprida e meio confusa 
sobre um garoto esquizofrênico que tinha começado bem assim, 
ela disse, a curtir coisas como alquimia, astrologia, quiromancia, 
numerologia, que tinha lido não sabia onde (ela lia muito, e 
quando contava uma história nunca sabia ao certo onde a teria 
lido, às vezes não sabia sequer se a tinha vivido e não lido). Aca-
bou no Pinel, contou, é assim que começam muitos processos es-
quizoides. Olhou bem para ele ao dizer processos esquizoides, os 
outros dois pareceram muito impressionados e tudo, não se sabia 
bem se porque respeitavam a moça e a consideravam superculta 
ou apenas porque queriam atemorizar o rapaz de camisa verme-
lha. De qualquer forma, ficou um silêncio cheio de becos até 
que um dos outros se moveu da janela para virar o disco. E quan-
do as bolhas de som começaram a estourar no meio da sala todos 
pareceram mais aliviados, quase contentes outra vez.

Foi então que o rapaz de camisa vermelha tirou da bolsa um 
livro que parecia encadernado por ele mesmo e perguntou se 
eles entendiam francês. Um dos rapazes jogou o osso de galinha 
no cinzeiro, como se quisesse dizer violentamente que não, 
olhando para o que estava na janela, e que já não estava mais na 
janela, mas sobre o tapete, remexendo nos discos. Parou de re-
pente e olhou para a moça, que hesitou um pouco antes de dizer 
que entendia mais ou menos, e todos ficaram meio decepciona-
dos. O rapaz de camisa vermelha falou baixinho que não tinha 
importância, e começou a ler um negócio assim:

La position de cet astre en secteur situe le lieu ou l’être dégage au 
maximum son individualité dans une voie de supersonnalisation, à 
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la faveur d’un développement d’énergie ou d’une croissance exa-
gerée qui est moins une abondance de force de vie qu’une tension 
particulière d’énergie. Ici, l’être tend à affirmer une volonté lucide 
d’indépendance qui peut le conduire à une expression supérieure 
et originale de sa personalité. Dans la dissonance, son exigence 
conduit à l’insensibilité, à la dureté, à l’excessif, à l’extremisme, au 
jusqu’au boutisme, à l’aventure, aux bouleversements.*

Parou de ler e olhou para os outros três devagar, um por 
um, mas só a moça sorriu, dizendo que não sabia o que era bou‑
leversements. Um dos rapazes lembrou que boulevard era rua, e 
que portanto devia ser qualquer coisa que tinha a ver com rua, 
com andar muito na rua. Ficaram dando palpites, um deles co-
meçou a procurar um dicionário, o rapaz de blusa vermelha 
olhava de um para outro sem dizer nada. Depois que todos os li-
vros foram remexidos e o dicionário não apareceu e o outro lado 
do disco também terminou, ele repetiu separando bem as síla-
bas e com uma pronúncia que os outros, sem dizer nada, acha-
ram ótima:

L’être tend à affirmer une volonté lucide d’indépendance qui 
peut le conduire à une expression supérieure et originale de sa 
personalité.

Então perguntou se os outros entendiam, eles disseram que 
sim, era parecidinho com português, lucide, por exemplo, e origi‑
nale, era superfácil. Mas não pareciam entender. Aí os olhos dele 
ficaram muito brilhantes outra vez, parecia que ia começar a 
chorar quando de repente, sem que ninguém esperasse, deu um 
salto em direção à janela gritando que ia se jogar, que ninguém o 

*  André Barbault, Astrologie.
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compreendia, que nada valia mais a pena, que estava de saco 
cheio e não apostava um puto na merda de futuro.

O rapaz de camisa vermelha chegou a colocar uma das per-
nas sobre o peitoril, abrindo os braços, mas os outros dois o agar-
raram a tempo e o levaram para o quarto, perguntando muito 
suavemente o que era aquilo, repetindo que ele estava demais 
nervoso, e que estava tudo bem, tudo bem. A moça de óculos fi-
cou segurando a mão dele e passando os dedos no seu cabelo en-
quanto ele chorava, um dos rapazes disse que ia até a cozinha fa-
zer um chá de artemísia ou camomila, a moça falou que cidró é 
que era bom pra essas coisas, o outro falou que ia colocar aquele 
disco de música indiana que ele gostava tanto, embora todo 
mundo achasse chatíssimo, só que precisou botar bem alto para 
que pudessem ouvir do quarto. O chá veio logo, quente e bom, 
apareceu um baseado que eles ficaram fumando juntos, um de 
cada vez, e tudo foi ficando muito harmonioso e calmo até que 
alguém começou a bater na porta tão forte que pareciam ponta-
pés, não batidas.

Era o síndico, pedindo aos berros para baixar o som e falan-
do aquelas coisas desagradáveis de sempre. A moça de óculos dis-
se que sentia muito, mas infelizmente naquela noite não podia 
baixar o volume do som, não era uma noite como as outras, era 
muito especial, sentia muito. Tirou os óculos e perguntou se o 
síndico não sabia que Urano estava entrando em Escorpião.

Lá no quarto, o rapaz de blusa vermelha ouviu e deu um 
sorriso largo antes de adormecer com os outros segurando nas 
suas mãos. Então sonhou que deslizava suavemente, como se 
usasse patins, sobre uma superfície dourada e luminosa. Não sa-
bia ao certo se um dos anéis de Saturno ou uma das luas de Júpi-
ter. Talvez Titã.
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