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O melhor momento das pessoas é quando elas estão 
subindo ou descendo. No topo, todos ficam chatos.

 Jorge Guinle
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Por que não beber pela manhã? Do ponto de vista bioló-
gico, qual a diferença entre tomar vinho de manhã ou no res-
to do dia? Nenhuma. A única razão que posso encontrar para 
meu desconforto é um certo pudor pequeno-burguês, um senso 
de dever; não é adequado turvar os sentidos antes de realizadas 
nossas tarefas para com a sociedade. Que mediocridade. Desde 
quando aceitamos ditames civilizatórios de garçons e dentistas 
e feirantes e recepcionistas? Que funda pirambeira descemos 
desde os tempos em que nossos antecessores declaravam, des-
pretensiosamente: “L’État, c’est moi”.

De qualquer modo, na minha condição atual, não restam 
lá muitas tarefas a realizar. Sinceramente, nem tenho certeza 
se ainda é manhã. Talvez eu fique mais um pouco aqui, soter-
rado na massa informe que se tornou meu lençol de mil fios, 
o edredom de plumas de ganso, meus travesseiros, muito mais 
travesseiros do que uma pessoa razoável teria. Vai demorar para 
me acostumar com isso tudo novamente.

Eu me imaginei numa manhã porque acabei de acordar, 
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mas essa associação entre o momento em que acordo e o raiar de 
um novo dia me parece um tanto estranha agora. Não nasci acre-
ditando que o mundo só acorda quando eu acordo. Isso veio muito 
mais tarde, quando eu estava no topo, e era o que de fato acontecia.

Por boa parte da minha infância, acordar era mais como atra-
vessar uma porta que ligava dois ambientes de tamanho parecido 
mas frequentados por pessoas diferentes e regidos por leis diferen-
tes. Um era mágico e assustador; o outro era previsível, confortá-
vel, habitat natural dos meus pais e seus amigos.

A passagem entre esses ambientes não se dava através de uma 
porta comum, com sua chapa basculante de madeira, mas através 
de uma dessas portas-cortinas que não se veem mais; aquelas for-
madas por um monte de cordinhas penduradas chegando até o 
chão, trançadas com pedaços de madeira no formato de pequenas 
bolas. Passar por elas fazia barulho, e não era possível atravessá-las 
correndo, nem mesmo de olhos abertos. Era muito bom acordar 
naquela época.

Essas portas mágicas entre o mundo do sono e o da vigília 
eram tudo, menos portas de verdade: não impediam a passagem 
de nada nem ninguém, nunca estavam fechadas nem abertas. Es-
tavam lá apenas para demarcar uma fronteira imaginária.

Tive poucos amigos na infância e viajava muito, sempre cer-
cado de adultos, amigos dos meus pais. Quando me sentia sozinho, 
eu convidava algum personagem dos meus sonhos para atravessar 
aquela porta-cortina comigo e me fazer companhia nas salas gran-
des e vazias onde às vezes ficava esquecido, esperando o final de 
um jantar ou batizado, recital ou missa ou coroação — sabe-se lá 
o que os adultos faziam por tanto tempo e com tanta frequência. 
Atravessávamos juntos aquela porta muitas vezes, até que esque-
cíamos de que lado estávamos, colorindo assim as salas vazias da 
minha infância com personagens imaginados e aventuras secretas. 
Éramos como refugiados ilegais, contrabandeados de um mundo 
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alegre para um mundo tenso, pelo prazer da aventura em si. Defi-
nitivamente, era muito bom acordar naquela época.

Mas, assim como no meu mundo imaginado, as portas-cor-
tinas entraram em extinção também no mundo real, em algum 
ponto dos anos 1990. Condições de mercado, violência urbana 
ou o uso continuado de remédios para dormir: cada porta-cortina 
culpou um algoz, mas o fato é que elas foram gradualmente subs-
tituídas por comportas de aço, como as dos submarinos, do tipo 
que requer um enorme esforço para abrir. Foi uma dessas que tive 
de atravessar hoje ao acordar. E estou exausto, de novo.

Mesmo com os olhos fechados, é impossível ignorar a luz do 
sol entrando por um milhão de frestas dos rodapés e das janelas 
mal vedadas e por uma cortina malevolente que termina cinco 
centímetros antes de encontrar o chão. Sendo realista, preciso ad-
mitir que provavelmente já não é tão cedo assim.

Beckett abria um de seus livros com a frase “O sol brilhava, 
sem alternativa, sobre o nada de novo”. Pois bem, toda noite eu 
dou ao sol uma bela alternativa: não entre na porra do meu quarto. 
Respeite a janela emperrada, a cortina curta e a porta empenada 
como sinais das minhas ambições de sarcófago e não entre. Infe-
lizmente, o sol é como um pedófilo velho: não resiste a nenhuma 
fresta. Sempre acha que do outro lado vai encontrar sua Lolita, 
óculos de sol e biquíni, pronta para o bronze. Mas hoje, querido 
invasor, hoje não é seu dia. Por aqui, apenas o “nada de novo”: eu, 
a cama, duas fotografias ridículas que um dia achei que me alça-
riam à casta dos “colecionadores de arte”, uma pilha de revistas, 
uma poltrona de couro marrom transformada em cesto de roupa 
suja e meia garrafa de um Malbec honesto.

Tanto faz se é manhã ou não. O tempo só conta quando nos 
leva a algum lugar. Ainda bem que faz frio — odeio acordar suado.

Tive uma amiga esnobe que adorava uma frase de efeito. 
Um dia, me encontrou triste e um pouco desgrenhado, e disse: 
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“Stressed, depressed, but always well-dressed, darling”. Aquilo não 
me alegrou, mas transformou meu desânimo improdutivo numa 
melancolia muito particular, quase virtuosa. Estar bem-vestido, 
me apresentar com aprumo para um mundo que me despreza, 
atenua em muito a disparidade de poder entre desprezantes e 
desprezado. E essa é uma arma que eu sei usar muito bem.

O primeiro passo para o well-dressed será em frente à pia, e 
o caminho até ela passa perto da garrafa de Malbec. Mas não faz 
sentido beber agora se vou escovar os dentes em dois minutos.

Se ainda restava alguma dúvida de que não estamos mais 
numa manhã, minha incursão ao banheiro serviu para descartar 
a hipótese: a luminosidade combinada de sete sóis escorchantes 
chegou aqui muito antes de mim; veio passear pelas superfícies 
brancas e se ver multiplicada nos espelhos deste toalete tempo-
rariamente travestido de reator nuclear superaquecido.

Essa luz histérica já me cegou muitas vezes e provocou 
uma dor de cabeça fraca mas persistente. Não mais. Faz mais 
ou menos uma semana que passei a usar óculos escuros para 
escovar os dentes. Por que nunca ouvi falar de alguém que fez 
isso antes? Além do benefício óbvio de afastar uma dor de ca-
beça perfeitamente evitável, óculos escuros, pijama de algodão 
inglês e robe de pois combinam. Well-dressed indeed, Egydio, 
well-dressed indeed.

Sorrir para o próprio reflexo no espelho é uma das atitudes 
mais boçais que um ser humano pode tomar. Difícil explicar 
por que alguém como eu faria uma idiotice dessas. Talvez ainda 
esteja um pouco bêbado de ontem, mas não é só isso. Tem algo 
mais que me anima hoje.
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Quando disse que não tenho mais tarefas a realizar, eu 
menti: hoje, excepcionalmente, tenho uma missão, e era essa 
lembrança repentina que se escondia atrás do estranho sorriso 
matinal. É verdade que a missão em si não é algo que me cau-
saria muita expectativa há alguns anos, mas, levando em conta 
as restrições atuais, meu dia promete ser agradavelmente movi-
mentado.

A ideia me veio ontem, quando assistia a um filme que fa-
zia mais de dez anos que não via. Tenho testado os limites da 
minha coleção de dvds ultimamente: dois, três, algumas vezes 
quatro num único dia. Nunca fui um cinéfilo dedicado, mas a 
falta de alternativas tem me transformado num deles.

Aquele filme do Buñuel, El ángel exterminador, se passa no 
palacete de um aristocrata espanhol, que convida alguns amigos 
para um banquete após a ópera. Depois de comer, todos passam 
para um grande salão, onde conversam animadamente e escu-
tam uma peça de piano que é tocada por uma das convidadas.

Quando o recital termina e todos parecem prontos para ir 
embora, os convidados misteriosamente sentam-se mais uma 
vez em suas poltronas e sofás e lamentam entre si a impossibili-
dade de deixar o salão. O palacete continua igual; atrás do piano 
é possível ver a porta de entrada aberta e das janelas se vê a rua. 
Não existe nenhum obstáculo físico que impeça o grupo de sair. 
Os funcionários da casa, depois de recolherem os últimos pratos 
da mesa de jantar vazia, deixam o local sem dificuldade. Mas o 
grupo de convidados permanece ali. Inexplicavelmente preso.

Da primeira vez que vi o filme, a situação me pareceu meio 
idiota, e confesso que não lembrava de mais nada depois desse 
ponto, porque nunca tive muita paciência para os enredos sur-
realistas. Vou continuar acompanhando para quê, se um elefan-
te voador pode entrar em cena a qualquer instante e esmagar a 
todos sem nenhuma explicação?
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Mas, ontem, aquela situação não me pareceu idiota, nem 
mesmo surreal. Aquela era exatamente a minha situação. Eu 
também estou preso, sem nenhuma barreira física me impedin-
do de sair. Todo dia, vejo com uma ponta de inveja meus fun-
cionários saindo e voltando, exibindo sem pudor suas liberdade-
zinhas mal aproveitadas, e lembro do que dizia Axël, Villias de 
l’Isle-Adam: “Viver? Nossos criados farão isso por nós”. O vinho 
já começava a arder meu estômago, mas de repente o filme me 
parecia interessante demais para ser interrompido.

Aquele cenário, inicialmente tão pomposo, vai se tornando 
sombrio. O impasse se arrasta por dias e os convidados seguem 
acampados no salão. Aos poucos, todo o verniz social desapare-
ce. As roupas transformam-se em trapos, os penteados se desfa-
zem, as conversas viram xingatórios e os cantos do salão, latrinas. 
Desesperados por água, eles quebram uma parede em busca do 
encanamento. Algum tempo depois, começam as tentativas de 
assassinato e de suicídio.

Quando tudo parece irremediavelmente corrompido, uma 
das convidadas sugere que retornem às posições onde estavam 
assim que entraram no salão e retomem a primeira conversa. 
Isso os faz perceber que não estão presos e que podem sair da 
casa, se quiserem.

O incômodo de assistir a esse filme foi quase físico, e me 
parece urgente entender melhor o que se passou naquele pala-
cete madrileno.

convidado 1 Agora é sério. Estão apagando as luzes!
convidado 2 Chegou a hora de tomar uma decisão. Precisa-

mos ir. Se os outros estão loucos ou bêbados, que fiquem.
convidado 3 Mas isso é totalmente inconcebível!
Sentam-se todos num sofá.
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