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À memória da língua

Todos nós estamos na sarjeta, mas 
alguns de nós olham para as estrelas.
Oscar Wilde

E quem olha se fode.
Lori Lamby
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eu tenho oito anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei 
porque mamãe e papai me falaram para eu contar do jeito que 
eu sei. E depois eu falo do começo da história. Agora eu quero 
falar do moço que veio aqui e que mami me disse agora que 
não é tão moço, e então eu me deitei na minha caminha que 
é muito bonita, toda cor-de-rosa. E mami só pôde comprar essa 
caminha depois que eu comecei a fazer isso que eu vou contar. 
Eu deitei com a minha boneca e o homem que não é tão moço 
pediu para eu tirar a calcinha. Eu tirei. Aí ele pediu para eu 
abrir as perninhas e ficar deitada e eu fiquei. Então ele come-
çou a passar a mão na minha coxa que é muito fofinha e gorda, 
e pediu que eu abrisse as minhas perninhas. Eu gosto muito 
quando passam a mão na minha coxinha. Daí o homem disse 
pra eu ficar bem quietinha, que ele ia dar um beijo na minha 
coisinha. Ele começou a me lamber como o meu gato se lambe, 
bem devagarinho, e apertava gostoso o meu bumbum. Eu fiquei 



11

eu tenho oito anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei 
porque mamãe e papai me falaram para eu contar do jeito que 
eu sei. E depois eu falo do começo da história. Agora eu quero 
falar do moço que veio aqui e que mami me disse agora que 
não é tão moço, e então eu me deitei na minha caminha que 
é muito bonita, toda cor-de-rosa. E mami só pôde comprar essa 
caminha depois que eu comecei a fazer isso que eu vou contar. 
Eu deitei com a minha boneca e o homem que não é tão moço 
pediu para eu tirar a calcinha. Eu tirei. Aí ele pediu para eu 
abrir as perninhas e ficar deitada e eu fiquei. Então ele come-
çou a passar a mão na minha coxa que é muito fofinha e gorda, 
e pediu que eu abrisse as minhas perninhas. Eu gosto muito 
quando passam a mão na minha coxinha. Daí o homem disse 
pra eu ficar bem quietinha, que ele ia dar um beijo na minha 
coisinha. Ele começou a me lamber como o meu gato se lambe, 
bem devagarinho, e apertava gostoso o meu bumbum. Eu fiquei 



12

bem quietinha porque é uma delícia e eu queria que ele ficasse 
lambendo o tempo inteiro, mas ele tirou aquela coisona dele, o 
piu-piu, e o piu-piu era um piu-piu bem grande, do tamanho de 
uma espiga de milho, mais ou menos. Mami falou que não po-
dia ser assim tão grande, mas ela não viu, e quem sabe o piu-piu 
do papi seja mais pequeno, do tamanho de uma espiga mais 
pequena, de milho verdinho. Também não sei, porque nunca vi 
direito o piu-piu do papi. O moço pediu pra eu dar um beijinho 
naquela coisa dele tão dura. Eu comecei a rir um pouquinho só, 
ele disse que não era pra rir nem um só pouquinho, que atrapa-
lhava ele se eu risse, que era pra eu ficar quietinha e lamber o 
piu-piu dele como a gente lambe um sorvete de chocolate ou de 
creme, de casquinha, quando o sorvete está no comecinho. En-
tão eu lambi. Aí ele disse pra esperar, e foi até aquela mesinha 
do meu quarto perto do espelho. É um espelho bem comprido, 
em volta tem pintura cor-de-rosa, ele pediu para eu ficar deitadi-
nha nas almofadas do chão na frente do espelho com as pernas 
bem abertas. Eu fiquei. Aí ele tirou da malinha dele uma pasta 
que parecia pasta de dente grande e apertou a pasta e deu pra eu 
experimentar e tinha gosto de creme de chocolate. Ele passou 
o chocolate no piu-piu dele, aí eu fui lambendo e era demais 
gostoso, e o moço falava: ai que gostoso, sua putinha. Eu tam-
bém achava uma delícia mas não falei nada porque se eu falasse 
tinha de parar de lamber. Ele pediu que eu ficasse toda peladi-
nha, porque eu não tinha ainda tirado a minha saia, e aí eu tirei. 
Ele pediu que eu ficasse do mesmo jeito, com as pernas bem 
abertas, porque ele queria ver a minha coisinha, e que eu podia 
abrir a minha coisinha com a minha mão, assim como se a mi-

nha coisinha quisesse se refrescar. Eu então abri. Ele ficou de pé 
na minha frente, e ia mexendo no piu-piu dele e aí ele disse ai 
ai muitas vezes, e pediu pra ver a minha coisinha bem de perto 
e que queria me lamber mais, e se eu deixava. Eu disse que dei-
xava porque era muito mais delícia ele me lamber do que eu 
ficar com a mão na minha coisinha pra refrescar. Ele perguntou 
me lambendo se eu gostava do dinheiro que ele ia me dar. Eu 
disse que gostava muito porque sem dinheiro a gente fica triste 
porque não pode comprar coisas lindas que a gente vê na televi-
são. Ele pediu pra eu ficar dizendo que gostava de dinheiro en-
quanto ele me lambia. Eu fiquei dizendo: eu gosto do dinheiro. 
Depois ele pediu para eu dizer também: me lambe sem parar, 
papai. Eu disse que ele não era meu pai. Mas ele disse que era 
como uma brincadeira. Eu fiquei dizendo isso então, e eu estava 
gostando muito porque o moço sabe mesmo lamber de um jeito 
tão lindo. Ele também me dá umas mordidinhas e põe só um 
pouquinho o dedo lá dentro, não muito, só um pedacinho do 
dedo. Mami avisou o homem que só pode pôr um pouquinho 
do dedo senão dói. E foi uma delícia. E eu queria mais, mas o 
moço, que a mami diz que não é tão moço, estava respirando 
alto, acho que estava cansado porque é assim que o papi respira 
quando sobe um morrinho que tem lá numa praia da casa do tio 
Lalau. Agora eu não vou contar mais porque mamãe chamou 
para eu tomar leite com biscoito. Depois eu vou pôr talquinho e 
óleo Johnson na minha coisinha porque ficou muito inchada e 
gordinha depois do moço me lamber tanto.

Mami me ensinou que a minha coisinha se chama lábios. 
Achei engraçado porque lábio eu pensei que era a boca da gente, 
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e mami me disse que tem até mais de um lábio lá dentro, foi 
isso que ela disse quando eu perguntei como era o nome da 
coisinha. Quem será que inventou isso da gente ser lambida, 
e por que será que é tão gostoso? Eu quero muito que o moço 
volte. Tudo isso que eu estou escrevendo não é pra contar pra 
ninguém porque se eu conto pra outra gente, todas as meninas 
vão querer ser lambidas e tem umas meninas mais bonitas do 
que eu, aí os moços vão dar dinheiro pra todas e não vai sobrar 
dinheiro pra mim, pra eu comprar as coisas que eu vejo na tele-
visão e na escola. Aquelas bolsinhas, blusinhas, aqueles tênis e a 
boneca da Xoxa.

Eu quero falar um pouco do papi. Ele também é um escritor, 
coitado. Ele é muito inteligente, os amigos dele que vêm aqui 
e conversam muito e eu sempre fico lá em cima perto da es-
cada encolhida escutando dizem que ele é um gênio. Eu não 
sei direito o que é um gênio. Sei daquele gênio da garrafa que 
também aparece na televisão no programa do gordo, mas sei 
também da história de um gênio que dava tudo o que a gente 
pedia quando ele saía da garrafa. Ou quando ele estava dentro 
da garrafa? Eu sempre pedia pro gênio trazer salchichas e ovos 
bem bastante porque eu adoro e também pedia pro papi pedir 
pro gênio tudo que a Xoxa usa e tem. Papi disse quando eu pedi 
isso pra eu deixar de ser mongoloide. Eu não sei o que é mon-
goloide, depois vou procurar no dicionário que eu tenho. Papi 
é muito bom mas ele tem o que a mamãe chama de crse, quero 
dizer crise, e aí o outro dia ele pegou a televisão e pegou uma 

coisa de ferro e arrebentou com ela. E comprou outra televisão 
só pra o escritório dele e também aquele aparelho chamado ví-
deo. Por isso agora eu estou escrevendo a minha história, porque 
ele também fica escrevendo a história dele. Ele comprou um 
outro aparelho que se chama vídeo e pôs lá no escritório dele. 
Eu já falei isso. Mas é só de vez em quando que tem uma fita bo-
nita pra mim. Às vezes papi e mami se fecham lá, eu não posso 
entrar mas eu escuto eles rirem bastante. Eu já vi papi triste 
porque ninguém compra o que ele escreve. Ele estudou muito 
e ainda estuda muito, e outro dia ele brigou com o Lalau que é 
quem faz na máquina o livro dele, os livros dele, porque papai 
escreveu muitos livros mesmo, esses homens que fazem o livro 
da gente na máquina têm nome de editor, mas quando o Lalau 
não está aqui o papai chama o Lalau de cada nome que eu não 
posso falar. O Lalau falou pro papi: por que você não começa a 
escrever umas bananeiras pra variar? Acho que não é bananeira, 
é bandalheira, agora eu sei. Aí o papi disse pro Lalau: então é 
só isso que você tem pra me dizer? E falou uma palavra feia pro 
Lalau, mesmo na frente dele. Agora tenho que continuar a mi-
nha história, mas vou deixar pra continuar amanhã.

Papi não está mais triste não, ele está é diferente, acho que é 
porque ele está escrevendo a tal bananeira, quero dizer a banda-
lheira que o Lalau quer. Eu tenho que continuar a minha his-
tória e vou pedir depois pro tio Lalau se ele não quer pôr o meu 
caderno na máquina dele, pra ficar livro mesmo. Eu contei pro 
papi que gosto muito de ser lambida, mas parece que ele nem 
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me escutou, e se eu pudesse eu ficava muito tempo na minha 
caminha com as pernas abertas mas parece que não pode por-
que faz mal, e porque tem isso da hora. É só uma hora, quando 
é mais, a gente ganha mais dinheiro, mas não é todo mundo que 
tem tanto dinheiro assim pra lamber. O moço falou que quando 
ele voltar vai trazer umas meias furadinhas pretas pra eu botar. 
Eu pedi pra ele trazer meias cor-de-rosa porque eu gosto muito 
de cor-de-rosa e se ele trazer eu disse que vou lamber o piu-piu 
dele bastante tempo, mesmo sem chocolate. Ele disse que eu 
era uma putinha muito linda. Ele quis também que eu voltasse 
pra cama outra vez, mas já tinha passado uma hora e tem uma 
campainha quando a gente fica mais de uma hora no quarto. Aí 
ele só pediu pra dar um beijo no meu buraquinho lá atrás, eu 
deixei, ele pôs a língua no meu buraquinho e eu não queria que 
ele tirasse a língua, mas a campainha tocou de novo. E depois 
quando ele saiu, eu ouvi uma briga, mas ele disse que ia pagar 
de um jeito bom, ele usou uma palavra que eu depois perguntei 
pra mamãe e mami disse que essa palavra que eu perguntei é re-
giamente. Então regiamente, ele disse. Eu ouvi mami dizer que 
esse verão bem que a gente podia ir pra praia, mas eu fico triste 
porque não vamos ter as pessoas pra eu chupar como sorvete e 
me lamber como gato se lambe. Por que será que ninguém des-
cobriu pra todo mundo ser lambido e todo mundo ia ficar com 
dinheiro pra comprar tudo o que eu vejo, e todos também iam 
comprar tudo, porque todo mundo só pensa em comprar tudo. 
Os meus amiguinhos lá da escola falam sempre dos papi e das 
mami deles que foram fazer compras, e eu então acho que eles 
são lambidos todo dia. É mais gostoso ser lambido que lamber, 

aquele dia que eu lambi o piu-piu de chocolate do homem foi 
gostoso mas acho que é porque tinha chocolate. Sem chocolate 
eu ainda não lambi ele.

Agora já tem muitos dias que eu não escrevo aqui no meu 
caderno, eu tive minhas lições e não é muito fácil escrever nesse 
meu caderno, tem hora pra tudo. E aconteceu bastante coisa. 
Veio um outro moço diferente, muito peludo. Ele quis que eu 
andasse como um bichinho, ele falou que podia ser qualquer 
bichinho, eu disse que gosto muito de gatos, então ele pediu 
para eu andar igual, como uma gatinha. Mas ele não pediu pra 
eu tirar a roupa, ele só tirou bem devagar a minha calcinha e 
pra eu ficar andando como uma gatinha e mostrando o bum-
bum e fazendo miau. E ele ficou cheirando a minha calcinha 
enquanto eu ia andando com o bumbum tomando ar fresco, e 
ele passava a minha calcinha no piu-piu dele e me olhava de 
um jeito diferente como se estivesse brincando de meio vesgo. 
Depois eu fiquei brincando com uma bolinha que o homem 
moço me deu. Esse também não é tão moço, e é muito peludo 
mesmo. Eu pedi pra ele trazer uma bola cor-de-rosa que aí eu ia 
brincar de um jeito que ele ia gostar.

— Que jeito? — ele disse.
— Um jeito que o senhor vai gostar.
Mas no fundo eu não sabia que jeito que eu ia brincar. Aí 

ele disse que se eu brincasse com a bolinha amarela como se ela 
já fosse cor-de-rosa, ele ia me dar bastante dinheiro. Eu fiquei 
atrapalhada porque não dava tempo de pensar como eu ia brin-
car com a bola cor-de-rosa que era amarela. Então eu peguei a 
bola amarela e pus no meio das minhas coxinhas. O homem 
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que faz mal, e porque tem isso da hora. É só uma hora, quando 
é mais, a gente ganha mais dinheiro, mas não é todo mundo que 
tem tanto dinheiro assim pra lamber. O moço falou que quando 
ele voltar vai trazer umas meias furadinhas pretas pra eu botar. 
Eu pedi pra ele trazer meias cor-de-rosa porque eu gosto muito 
de cor-de-rosa e se ele trazer eu disse que vou lamber o piu-piu 
dele bastante tempo, mesmo sem chocolate. Ele disse que eu 
era uma putinha muito linda. Ele quis também que eu voltasse 
pra cama outra vez, mas já tinha passado uma hora e tem uma 
campainha quando a gente fica mais de uma hora no quarto. Aí 
ele só pediu pra dar um beijo no meu buraquinho lá atrás, eu 
deixei, ele pôs a língua no meu buraquinho e eu não queria que 
ele tirasse a língua, mas a campainha tocou de novo. E depois 
quando ele saiu, eu ouvi uma briga, mas ele disse que ia pagar 
de um jeito bom, ele usou uma palavra que eu depois perguntei 
pra mamãe e mami disse que essa palavra que eu perguntei é re-
giamente. Então regiamente, ele disse. Eu ouvi mami dizer que 
esse verão bem que a gente podia ir pra praia, mas eu fico triste 
porque não vamos ter as pessoas pra eu chupar como sorvete e 
me lamber como gato se lambe. Por que será que ninguém des-
cobriu pra todo mundo ser lambido e todo mundo ia ficar com 
dinheiro pra comprar tudo o que eu vejo, e todos também iam 
comprar tudo, porque todo mundo só pensa em comprar tudo. 
Os meus amiguinhos lá da escola falam sempre dos papi e das 
mami deles que foram fazer compras, e eu então acho que eles 
são lambidos todo dia. É mais gostoso ser lambido que lamber, 

aquele dia que eu lambi o piu-piu de chocolate do homem foi 
gostoso mas acho que é porque tinha chocolate. Sem chocolate 
eu ainda não lambi ele.

Agora já tem muitos dias que eu não escrevo aqui no meu 
caderno, eu tive minhas lições e não é muito fácil escrever nesse 
meu caderno, tem hora pra tudo. E aconteceu bastante coisa. 
Veio um outro moço diferente, muito peludo. Ele quis que eu 
andasse como um bichinho, ele falou que podia ser qualquer 
bichinho, eu disse que gosto muito de gatos, então ele pediu 
para eu andar igual, como uma gatinha. Mas ele não pediu pra 
eu tirar a roupa, ele só tirou bem devagar a minha calcinha e 
pra eu ficar andando como uma gatinha e mostrando o bum-
bum e fazendo miau. E ele ficou cheirando a minha calcinha 
enquanto eu ia andando com o bumbum tomando ar fresco, e 
ele passava a minha calcinha no piu-piu dele e me olhava de 
um jeito diferente como se estivesse brincando de meio vesgo. 
Depois eu fiquei brincando com uma bolinha que o homem 
moço me deu. Esse também não é tão moço, e é muito peludo 
mesmo. Eu pedi pra ele trazer uma bola cor-de-rosa que aí eu ia 
brincar de um jeito que ele ia gostar.

— Que jeito? — ele disse.
— Um jeito que o senhor vai gostar.
Mas no fundo eu não sabia que jeito que eu ia brincar. Aí 

ele disse que se eu brincasse com a bolinha amarela como se ela 
já fosse cor-de-rosa, ele ia me dar bastante dinheiro. Eu fiquei 
atrapalhada porque não dava tempo de pensar como eu ia brin-
car com a bola cor-de-rosa que era amarela. Então eu peguei a 
bola amarela e pus no meio das minhas coxinhas. O homem 
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perguntou se podia pegar a bola como um cachorrinho que vai 
tirar a bola de outro cachorrinho. Eu disse que ele podia. Ele 
ficou de quatro como os cachorrinhos, os cavalinhos, as vacas e 
os boizinhos e a língua dele ficou pra fora e ele veio com a boca 
bem aberta tirar a bola que estava no meio das minhas coxinhas. 
Ele tirou a bola e começou a babar na minha coisinha e disse 
pra eu dizer que era a cachorrinha dele. Eu disse que era a gati-
nha. Mas ele queria que eu dissesse que era a cachorrinha.

— O senhor me dá mais dinheiro se eu disser que sou a 
cachorrinha?

Ele riu e perguntou se eu gostava tanto de dinheiro. Eu 
disse que sim. Ele falou que ele gostava de eu gostar de dinheiro. 
Por que será que não dão dinheiro pro papi que é tão gênio, e 
pra mim eles dão só dizendo que sou uma cachorrinha? Ele pe-
diu para eu segurar a coisa dele, a coisa dele era muito vermelha 
e eu fiquei olhando antes de pegar.

— Agrada a minha cacetinha, agrada.
— A tua coisa se chama assim?
— Chama sim, lambe a tua cacetinha, sua cadelinha.
E encostou a coisa vermelha na minha boca. Aí eu lambi e 

tinha gosto salgado e de repente o homem pegou na coisa dele 
e espremeu a coisa dele na minha coxinha. Depois ele limpou 
a minha coxinha com o lenço dele e disse que precisava se on-
tolar. Mami sempre me corrige e diz que é controlar. Que con-
trolar é quando a gente diz: se controla, não come mais doce. 
Eu entendi mais ou menos. Papai e mamãe têm brigado muito 
mas eu tenho que continuar a minha história e não posso perder 
tempo como diz o papi pra mamãe. Então papai veio dar uma 

espiada no que ele chama agora de “relato”. “O meu relato.” E 
disse que estava muito monocórdico. Eu já perguntei o que era 
monocórdico e ele me disse: leva um bom dicionário de uma 
vez, você pergunta muito. Aí ele disse que ninguém vai dar um 
tostão pro que eu escrevo. Eu perguntei por quê. Mamãe falou 
assim pro papai:

— Tem que ter muito mais bananeira, quero dizer banda-
lheira. (mami)

— Você está falando igualzinho ao Lalau, e quer saber? 
não te mete, eu é que escrevo. (papi)

— É que ninguém lê o que você escreve, você já sabe. 
(mami)

— Tu cu ó que, Judas? (papi) Tu quoque Judas? (correção 
do Lalau)

— Nós vamos voltar pra aquela merda de antes. (mami)
Aí eu pedi pra todo mundo ir embora senão eu não po-

dia escrever. Depois ele me chamou e começou a me abraçar 
e mamãe disse pra ele não fazer ceninhas românticas e ser mais 
objetivo. É isso: objetivo. Depois eles falaram que precisava ter 
mais conversa, mais diálogo, como eles dizem. Mas como eu 
vou fazer pra ter diálogo se os homens não falam muito e só 
ficam lambendo?

— Cacetinha? (mami)
— Mas é a história de uma ninfetinha, você não entende? 

(papi)
— Ah, isso vai ficar uma bosta mesmo. (mami)
— Mas depois melhora, gente, a coisa tem que ter começo, 

meio e fim. (papi para mami e para os amigos)
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