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Para minha avó, minha mãe 

e minha filha
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1.

Oi, eu sou a senha preferencial 76. Prefiro fazer o de uri-

na primeiro porque estou apertada. Se bem que melhor não. 

Vamos começar pelo de sangue porque tenho hipoglicemia e 

já estou há horas sem comer. Posso tomar o lanchinho e de-

pois voltar e colher a urina sem pegar fila? Tudo bem, esque-

ce. Não tenho aflição de agulha, só não fico encarando. Nossa, 

precisa tudo isso de tubinho? Quase dez semanas. Vomitei só 

duas vezes, mas tive vontade umas duzentas.

Não sou daquelas grávidas saltitantes, não me tornei um 

unicórnio alado da alegria suprema. Amo esse filho, amarei 

esse filho. Acho que é menino. Falo pras pessoas que com 

tanto mal-estar e cansaço e prisão de ventre nem uma dessas 

mocinhas bem bobas e leves e “apaixonadas pela vida” per-

maneceria solar. Mas é mais do que isso.

Poderia dizer que parei com o Efexor assim que descobri 

que estava grávida e esse desmame repentino me fodeu a ca-

beça. Mas é mais do que isso. Não é exatamente divertidíssimo 

ver meu escritório em casa se transformando num quarto de 
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bebê. Não é exatamente natural e mágico ver meu corpo, que 

trabalhava quinze horas por dia e fazia pilates e musculação 

e sexo, se arrastar deprimido pelo jardim do prédio. Sinto que 

toda a minha energia vital foi sugada por um pequeno óvni 

e que, enquanto isso, uma torcida organizada (pela minha 

mãe) chamada “todo o resto da humanidade” chacoalha pom-

pons na minha cara e levanta faixas com os dizeres “tem que 

se sentir muito animada e abençoada ou você é uma vaca”.

Ai! Eu sempre sinto mais dor na hora de tirar a agulha.

Estou com muito corrimento, excesso de saliva e uma 

ligeira vontade de pular da janela. Minha boca vive com gos-

to de prego enferrujado. Virei um corpo sem desejo e sem 

ânimo hospedando um negocinho minúsculo que transfor-

mou minha rotina num conjunto de dias longos, tristes e de-

sesperadores. E, porque as pessoas são insuportáveis e cruéis 

e ignorantes, ainda lido diariamente com a pergunta “mas 

você não está feliz?”. Ou: “Você não ama o seu bebê?”. Que 

bebê, minha gente? Ceis tão vendo alguma coisa aqui além 

desse balde vomitado que eu deixo ao lado da cama caso não 

dê tempo de chegar ao banheiro?

Outro dia fiquei pensando que desenho eu faria de mim 

e me imaginei presa a uma bola de ferro. Mas a corrente da 

bola ia até meu coração.
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2.

Contei de quando a Tia Perseguida me chamou pra ver o 

formato do cocô dela? Ela chorava e falava: “Não parece um 

caranguejo?”. Não, tia! “Parece sim! Isso é um sinal! Carangue-

jo é câncer no zodíaco! Será que tenho câncer de intestino?”

Aos vinte e cinco anos ela era uma moça muito bonita e 

tinha vários namorados. Anotava num bloquinho, que deixa-

va ao lado do telefone, a desculpa que era para dar a cada um 

deles, quando ligassem. Meu avô se atrapalhava e ela ficava 

puta. A gente achava aquilo tão moderno, tão feminista, tão 

descolado. Mas já era a doença. Certa feita ela aceitou o pedi-

do de casamento de todos e, quando estava tudo pronto, ela 

casou com o mais estúpido deles “porque tinha o corpo mais 

forte” e achou educado convidar os outros pretendentes para 

o casamento. Assim que nasceu sua filha, ao vê-la em seus 

braços, ficou possessa porque era a cara do pai: “Vou ter que 

ter outra para parecer comigo, não dá pra ter uma filha com 

a cara desse idiota”.

Minha mãe e minhas tias nasceram no Belenzinho, em 
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uma rua chamada rua dos Gloriosos. Acho incrível como, às 

vezes, um nome pode servir como uma ironia ambulante a 

encalçar toda a vida de uma pessoa. Por exemplo, a menina 

mais feia da minha escola era a Bela. A mais maluca e pilhada, 

a Serena. O meu namorado mais brocha obviamente vinha da 

família Hirto. E por aí vai.

Na rua dos Gloriosos, todo mundo era o que chamávamos 

de “não deu em nada”. Igual minha avó dizia sobre as filhas e 

sobre mim: “Ninguém dessa família vai vingar”.

Elas viviam falando de um vizinho que era fiscal da pre-

feitura, chamavam ele de “gênio da propina”, dono de vários 

terrenos na praia, que morou com a mãe numa casa caindo 

aos pedaços até os sessenta e quatro anos, e então morreu 

(antes da mãe) sem nunca ter ido à praia.

Contavam também do Poli, um garoto bem burro que, 

misteriosamente, conseguiu entrar na Escola Politécnica da 

usp, a Poli. Logo depois da universidade começo a beber, parou 

de fazer a barba e não fez mais nadinha da vida. Nunca traba-

lhou como engenheiro. Nunca trabalhou com nada. Até que 

um dia virou o Gole.

Tinha a Sâmia, herdeira do maior supermercado do bair-

ro, que passou a vida trabalhando de caixa, tamanho medo de 

ser roubada. Guardou no quartinho de empregada da sua ca-

sa cada centavo que ganhou. Convertido em dólar, claro! 

Nunca namorou. Não acreditava no amor nem nos bancos. 

Morreu de infarto e os irmãos foram primeiro ao quartinho 

contar a grana e depois acudir o corpo dela caído no chão do 

seu quarto.

Daí a coisa descambava para o Rabisco, filho de um ve-

reador conhecido do bairro. O cara fez até mestrado nos Esta-

dos Unidos, mas virou vendedor de maconha e cocaína em 

porta de escola pública, levou tiro na cabeça, ficou lelé e aca-


