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9

1

“Um cara vai pela rua falando num velho gravador portátil de 
fita cassete. Pensou, falou, essa é a ideia. A perfeição seria falar 

sem pensar. A linguagem verbal que se articule num discurso coerente, 
ou poeticamente incoerente, sem a intervenção dos pensamentos. É 
aí que a fala humana se torna mais interessante. Prum psicanalista, 
seguramente. Prum surrealista da velha guarda também. Livre as-
sociação de palavras, memórias, ideias. Linguagem dos sonhos. O 
inconsciente no comando: ato falho, devaneio, déjà-vu, troca-troca 
distraído de palavras e sentidos, brancos súbitos, erupções emocionais, 
lembranças que parecem saídas da vida de outra pessoa e te sobem 
pela medula feito espiroqueta da sífilis pra espoucar na consciência 
como uma bombinha de São João, das de quinhentorréis.

Putz.
Então.
Vapor metálico, por exemplo.
Mesmo sem compreender a natureza técnica da luz produzida 

pelo vapor metálico, acabo de assistir ao momento exato em que ela 
se acendeu sobre a cidade. Eu olhava distraído pro ponto de fuga da 
ladeira quando vi a explosão silenciosa do vapor metálico a se lux-fazer 
no corrido de luminárias à minha frente. Não ouvi clique, zumbido, 
estalido nenhum. Nem daria pra ouvir nada assim tão sutil no meio 
do rush estagnado duma sexta-feira, inda mais com essas manifesta-
ções na Paulista.

E viva o vapor metálico que esclarece as trevas do planeta ao pôr 
do sol, se bem que, do sol, não vi a cara hoje. Lua, estrela, cometa, 
meteorito, vagalume, fogo-fátuo, incêndio na floresta: a natureza sem-
pre se virou pra iluminar a noite. Daí, inventaram fogueira, archote, 
candeeiro, vela, lampião a querosene, a gás. Meu pai gostava de dizer 
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que tinha nascido no ano em que apagaram o último lampião a gás 
em São Paulo: 1936. Desde criança eu ouvia isso. Achava que, junto 
com o meu pai, tinha saído um vento forte da barriga da minha avó, 
e o vento tinha apagado o último lampião a gás.

Vapor metálico. Imagina o viaduto Santa Efigênia virando vapor. 
Você lá, no meio do viaduto, a caminho do largo de São Bento, ou, 
ao contrário, rumo à igreja de Santa Ifigênia, e, do nada, o ferro art 
nouveau do viaduto vira vapor luminoso. E te leva junto, você, o 
infeliz que teve o azar de escolher o viaduto errado, na hora errada 
pra cruzar o Anhangabaú por uma ponte trazida da Bélgica.

Ideia até que poética, essa, dum cara virar luz de vapor metálico 
quando o viaduto que ele atravessa se vaporiza e leva de roldão os 
transeuntes: vosh! Feito bomba termobárica: hipercalor, superpressão, 
seres e coisas se evaporando na atmosfera.

Mas por que transeuntes de carne e osso se vaporizariam junto 
com o viaduto de ferro? Por que não despencariam lá pra baixo ao 
sentir que o viaduto lhes faltava sob os pés? Quinze, vinte metros de 
queda livre até o esborracho final no asfalto do Anhangabaú, ou por 
cima duns carros e motoqueiros. Talvez por causa dos sais minerais 
do corpo humano, potássio, cálcio. Mais o manganês da alma, o 
chumbo da consciência, o mercúrio do coração, o aço da vontade, o 
ferro do tesão.

Eita. Acho que eu tô engrenando aqui. Manhê! Olha pra mim! 
Tô livre-associando! Sem as mãos!

Começo a desconfiar que vapor metálico pode ser um nome 
genérico pro vapor de sódio. E de mercúrio. Sódio e mercúrio: pro-
paroxítonas luminosas. Metálicas.

Se eu fosse um poeta de Cubatão publicaria com máxima urgên-
cia um livro de sonetos com esse título: Vapores metálicos — Poesia 
metalitúrgica.

Livre associação é dar on no gravador e mandá bala. Uma coisa 
é mais ou menos certa: difícil achar assunto mais desinteressante que 
vapor metálico.

Caminhando e catando ideias no aluvião rivernirvânico da mente-
-livre-em-progresso-errático. Cromoferrite, palavra que não me sai 
da cabeça. O cromoferrite da fita cassete garante que as palavras, e 
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as ideias dentro delas, não escorreguem pro limbo, como de hábito. 
Ideias pra romance. Isso não falta. Por exemplo, um sujeito acorda de 
manhã e se dá conta de que virou uma barata ou qualquer outro ser 
achatado e asqueroso. O que a família vai dizer quando ele passar por 
debaixo da porta do quarto e der bom-dia a todos na mesa do café da 
manhã? E as pessoas na rua, no ônibus, no trabalho, como vão reagir? 
E a noiva dele? Vai topar um cineminha à noite na companhia duma 
barata? E, mesmo que tope, não é improvável que as mulheres em volta 
gritem horrorizadas — uma barata! — e algum macho mais intrépido 
esmague seu noivo com a biqueira da sola do sapato. E trepar, então, 
com uma barata e suas seis pernas espinhentas? Vai saber como é o 
pau duma barata macho. Espinhento como as pernas, na certa. Beijar 
na boca, resistir às cócegas causadas pelas antenas longas e inquietas, 
passar a mão pelo peitoril segmentado da barata, nada disso deve ser 
muito fácil pruma garota normal.

Se alguém já teve essa ideia antes de mim, paciência.
Outra ideia: um garoto de família burguesa, já meio marmanjo, 

não dorme enquanto mamãe não vem lhe dar um beijinho. Um 
Édipo em formação. O pai, patriarca trovejante, se insurge contra 
‘essa viadagem’. Mas o coração da progenitora também não sossega 
enquanto ela não for lá dar o beijinho no piá. Talvez aproveite pra 
regalar o filhote com um boquetinho, coisa rápida, trinta segundos, 
tempo máximo que o Edipinho demora até inundar a boca da mammy 
com seu sêmem afoito. O pai, claro, não desconfia desse conceito 
estendido de beijo que sua esposa aplica no menino. Imagina só se 
descobrir. Capaz de matar a mulher e o filho. Ou então passará a 
exigir da mulher, ele também, a sua cota de sexo oral antes de dormir. 
Primeiro o filhinho. Depois o papai. E nenhum dos dois se lembrará 
de aplicar uma minete na mamita?

Podem não ser ideias originais, talvez não passem de decalques 
delirados de ideias de romances famosos, mas são ideias, afinal. E plá-
gio pode ser crime, mas não é pecado. Se bem que eu me lembro bem 
da minha própria e única mãe vir me dar beijinho e contar história 
antes de dormir. E do vazio escuro que se fazia quando ela ia embora 
e apagava a luz. Em algumas noites esse momento inaugurava um 
terror que me punha tremendo na cama, de bater o queixo. Nas outras 
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apenas sentia uma angústia que não me largava nem nos sonhos, que 
sempre desandavam em pesadelos.

Teodoro Sampaio arriba, gravador em punho, colhendo material 
‘pra trabalhar em cima’, como se diz por aí. E trabalhar embaixo, não 
vale? Vou sentar em cima desse material e soltar uns peidos pra ver 
como ele reage.

Descrever enche o saco. Ler descrições é ainda mais sacal. Por 
isso que a literatura perdeu terreno pra tudo que é mídia, cinema, 
televisão, computador, celular. Vá você descrever uma cena que se 
passa no Partenon. Primeiro tem que descrever o próprio lugar. Eu 
teria que olhar uma foto do negócio pra descrever aquilo. Teria que 
fazer um curso sobre arquitetura grega clássica. Quantas colunas 
tem aquele bagulhão, pra começo de conversa? De todo jeito, mes-
mo uma descrição completa e competente do templo grego pode 
fazer o livro cair da mão do leitor, em obediência à única lei que 
rege a literatura, segundo Cortázar: a lei da gravidade. A descrição 
minuciosa do templo viraria, ela mesma, um mármore pesadíssimo 
na cabeça do leitor.

Se eu tivesse uns óculos phonokinográficos digitais com um soft-
ware capaz de transformar a visão e a audição num texto instantâneo, 
em tempo real, não precisaria quebrar a cabeça pra descrever o que 
vejo agora. Com os óculos phonokinográficos, ficaria o visto e ouvido 
registrado automaticamente em palavras, o preto no branco, arial, 
corpo 12, como eu prefiro. Apenas a minha presença nas situações 
já transformaria todas elas em cenas de cinema, com a descrição de 
cenários, personagens, diálogos, ações, inações, tudo. Com alguns 
retoques, e a inserção de umas pensatas de ocasião, já viraria literatura.

Sei lá se já não inventaram um troço desses. Sei que existem pro-
gramas de computador que transformam voz em texto. Coisa antiga, 
aliás. E não vai demorar muito até inventarem um chip que, instalado 
no cérebro, faça o mesmo com os pensamentos e as emoções, despe-
jando tudo em forma de palavras na tela. Por ora, me contento com 
o gravador e a minha própria voz narrativa. Não é a mesma coisa que 
os óculos phonokinográficos, mas já é alguma coisa. Falar é mais fácil 
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que escrever, embora a canseira descritiva seja a mesma. Acho que dá 
menos trabalho reinventar a realidade. Sentado na escrivaninha do 
seu quarto, comendo batata frita de pacote, você pode descrever em 
minúcias batalhas ocorridas no Peloponeso há cinco mil anos.

Luz! Mais luz!, pedia o poeta alemão ao ver chegar a escuridão 
da noite definitiva. That long black cloud is coming down, tremeu 
o bardo americano ao som da guitarra elétrica. Aufklärung tenta se 
impor ao Dunkelheit, pra descarregar aqui um pouco do meu escasso 
alemão dos seis meses de curso que fiz no Goethe Institut. Aftasar-
dendöem und hemorroidas idem.

É de graça sonhar com o triunfo do iluminismo sobre o obscu-
rantismo. No sonho, vem um espírito esclarecido, liga o comutador 
geral do planeta e todas as mentes se banham em vapor lúcido, racional 
e libertário num piscar de mercúrio. Ou de sódio. E o mundo, no 
instante seguinte, passa a conhecer a verdade, a justiça e a beleza. E, 
de quebra, também o luxo, a calma e a volúpia. O ópio e o haxixe 
ficam por conta do Baudelaire. Burroughs se encarrega dos opiáceos. 
A coca, eu mesmo podia providenciar até uns anos atrás, consumi-
dor devoto que era da farinha andina. A birita — bourbon, vinho e 
cerveja — o Bukowski traria. Debaixo dessa luz redentora de todos 
os obscurantismos, o mais truculento pm chacinador de moleques da 
perifa virava um didata humanista.

Poderosa luz metálica, que adere à pele dos seres e das coisas — 
exclamação: !

Cidade não combina com escuridão. Alguma coisa tem que 
alumiar os caminhos: archote, lampião a gás, lâmpada elétrica, vapor 
metálico, led. E é debaixo dessa luz artificial que você se apaixona, 
se entedia, compra e toma drogas, enche a cara, se desespera, se sui-
cida, tenta escrever seu segundo romance, não consegue, se suicida 
novamente. Enquanto isso, a mesma luz metálica alumia latrocínios, 
chacinas, estupros, atropelamentos, trombadas, males súbitos que 
nunca vêm para bem. Última palavra em iluminação pública. Ou 
penúltima. A última é o led, Light Emitting Diode. Lait Emítin 
Dáioud. Bacana.
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Outro dia comprei uma lanterna led no chinês do 1,99 que 
me custou vinte e cinco paus. Entrei pra comprar pilha pro meu 
gravador e acabei levando a lanterna também. Perguntei pra chininha 
do caixa: Vem cá, não é pra tudo custar 1,99 aqui? Ela argumentou 
que ‘pleço aumenta pala nóis, fleguês tem que pagá, né?’. Mas res-
saltou que muita coisa ainda custava 1,99 na loja. Uma pilha-palito 
custava isso. Um copo de plástico mole estampado com brasão de 
time de futebol também. Um Alpino podia adoçar sua boca pelo 
mesmo preço. Um saquinho plástico com dois botões de camisa, 
uma agulha e um pouco de linha, idem. Tinha até camisinha chinesa 
por 1,99, com duas unidades. Examinei o envelopinho. Sanitex, era 
o nome do negócio. Se você considerar que a população chinesa já 
tá a caminho do bilhão e meio, duvidei um pouco da eficácia da 
camisinha chinesa.

Levei só as pilhas e a lanterna led.
A lanterninha é muito boa. Não precisa de pilha, tem uma bateria 

que você carrega na tomada. De menino, eu vivia com uma lanterna 
na mão. Um agente-mirim do Iluminismo. Sempre que rolava um 
corte de luz lá em casa, era eu quem tirava a pátria da escuridão com 
minha lanterna rayovac. Era meu facho de luz que alumiava o caminho 
até a gaveta do armário da cozinha onde ficavam as velas.

O manual da minha nova lanterna de bolso, made in China, com 
distância focal ajustável, explica como é que o diodo, ao ser energiza-
do por uma corrente elétrica, emite uma luz intensa. Simples assim.

Coisa de doido esse diodo. Não sei se eles iluminam o entorno da 
baía da Guanabara com led, mas sei que, vista a 350 km de altura, 
de uma nave espacial, a orla da baía é um bico de maçarico aceso na 
noite sul-americana. Tá la no Google Earth.

E Paris, então? Cidade que me seduz, onde a água vira vinho e a 
noite vira luz. Não sei se ainda é o ponto mais luminoso da Europa. 
Talvez seja. Mas deve ter lugares em Paris que nem o vapor metálico 
nem o led conseguem iluminar. É ali, nessas quebradas trevosas, que 
moram os mistérios de Paris. São Paulo não é a Cidade-Luz, mas aqui, 
ao meu redor, a cidade luz.

Palavras, palavrório, palavrões. Fonemas, morfemas, enemas, 
ipanemas…
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São Paulo, vista da Estação Espacial Internacional, no site da Nasa, 
parece uma teia de luz com alguns pontos de brilho mais intenso. 
Devo estar num desses pontos agora. Um pernalta que tenta se ver 
pelos olhos de um astronauta.

Em São Paulo tem a Luz, pobre e soturno bairro. Fica a vinte 
minutos de caminhada lá de casa. Muita gente mora na Luz. São du-
plamente luzitas: moram numa cidade que reluz e no bairro da Luz. 
Muitos dos luzitas da Luz são, na verdade, os trevosos zumbinoias da 
Cracolândia. Trevícolas da Luz, é o que eles são. Mesmo quando pipam 
sua pedra de crack debaixo de um poste de luz de vapor metálico, o 
que a luz da luminária clareia é só o negror do destino apagado de 
suas vidas mortas. Crack! Onomatopeia da existência rachada ao meio.

As pessoas me olham de relance. Algumas prolongam um pouco 
mais o olhar se perguntando o que tanto falo nesta geringonça. Um 
biruta loquaz.

Las Vegas é o ponto mais luminoso da Terra, dizem com elo-
quência as imagens que os astronautas e os robôs espaciais captam do 
planeta à noite. Na real, o que se vê de Las Vegas é principalmente 
a luz feroz de uma só avenida, a Strip, o ponto mais brilhante do 
planeta noturno. The Strip, a faixa reluzente, a tripa feérica recheada 
de jogatina e shows de stripitísi, vinte e quatro horas por dia. A tur-
ma toda acordada o tempo todo, no carteado, na roleta, na putaria, 
debaixo dum dilúvio de fótons. Em Las Vegas a pessoa tem que ligar 
artificialmente a escuridão se quiser fugir da luz. Tem que vedar janelas 
e portas externas, pois, se você abrir a janela à meia-noite, te entra um 
tsunami de luz artificial no quarto. Nos cassinos, não existe dia ou 
noite. Não há janelas, pátios abertos, nenhuma comunicação com o 
exterior. Só existe o tempo do jogo e da grana. E do prejuízo, como 
a maioria não demora a descobrir.

Nunca fui pra Las Vegas, mas já tive a fantasia pop-romântica de 
me mudar com minha máquina de escrever pra lá. Fantasia antiga, 
essa, por isso a máquina de escrever. Quase fui, uma pá de anos atrás. 
Deve ter sido em 87, 88. Eu era um garotão explodindo de testoste-
rona e projetos literários. Tinha feito um frilaço pra Pirelli, por um 
cachê das arábias. A agência de publicidade queria ‘o produto’ pra 
ontem, por isso a grana alta. O produto: um coffee table book todo 
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feito pra louvar em fotos esplêndidas e textos encomiásticos a saga 
do fabricante mundial de pneus. Copidesquei esses textos, escrevi 
alguns, traduzi o que precisava do inglês, organizei a iconografia, botei 
legendas nas fotos, trabalhei dezoito horas por dia durante um mês. 
Trampo insano, mas ganhei ali o que não ganharia num ano normal. 
Podia muito bem ter ido pra Las Vegas.

O plano era me fechar num quarto de hotel de cassino, de pre-
ferência na Strip, ponto mais luminoso do planeta, vidraças vedadas 
com papel alumínio, feito a penthouse que o Elvis Presley mantinha 
no topo dum arranha-céu por lá, segundo li numa biografia dele. Não 
penetrava nenhuma luz externa ali, natural ou artificial, só a que ele 
acendia lá dentro. E ar, só o filtrado por condicionadores silenciosos. 
Temperatura constante, imperceptível. Outro planeta, o planeta Elvis. 
Era pra lá que eu queria ir. Me abasteceria de quanta química ilícita 
eu pudesse arrumar, pó, ácido, maconha, mais beer & bourbon à 
vonts. Solidão refrigerada num ambiente anódino, cabeça atochada 
de paraísos artificiais na cidade mais artificial do planeta. Mahagonny: 
O show me the way to the next whisky bar… I tell you we must die… I 
tell you, I tell you, I tell you we must die…

Daí, era só escrever e escrever e escrever feito uma mula sem 
cabeça até me sair a porra dum romance. Faria parte desse pacote ter 
um caso caliente com uma garçonete dum steak & beer fuleiro. Uma 
latina morena, uma húngara ofuscante de loira, uma africana esguia 
e musculosa, uma asiática de olhar horizontal e buceta vertical. Essa 
garçonete multiétnica seria aluna de pós-graduação em literatura bra-
sileira na Elvis Presley University of Las Vegas. E o  Strumbicômboli, 
meu primeiro e único romance, seu livro de cabeceira, como ela me 
confessaria estarrecida por encontrar o autor em Las Vegas, em dis-
ponibilidade total.

Olha só o nível do meu delírio juveniloide: uma garçonete 
imigrante, intelectual acadêmica, apaixonada por mim e por meu 
primeiro e único romance — em Las Vegas! Era só ir lá pra Las Vegas 
e achar essa figura. Mais fácil achar o Elvis Presley vivo passeando de 
andador pela Strip.

Mas acabou que eu não fui pra Las Vegas. Drogas, álcool e putaria 
eu tinha de monte em São Paulo. Só com garçonetes exóticas, douto-
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randas em literatura brasileira, é que nunca cruzei por aí. Perdularizei 
minha pequena fortuna pirelliana por aqui mesmo. Comprei um Uno 
Mille zero. Ni qui a grana do frila chegou a zero, vendi o Uno. E fi-
quei mais uns meses essencialmente a vadiar. Não escrevi uma linha 
sequer de merda de romance nenhum. Nem tentei cravar a primeira 
frase. Mas foi divertido. A vida é sempre mais divertida se você não 
faz nada além de se divertir.

Enquanto a primeira frase do romance não vem, e nem eu vou 
a Las Vegas, me deixo estar estando por aqui mesmo, como diz o 
outro, debaixo do vapor metálico luminoso que o astronauta vê da-
quele tanque espacial em que orbita o planeta. E vai saber se o cara 
não tem um dispositivo de captação de som à distância com tradutor 
instantâneo em qualquer língua do planeta, o que lhe permitiria ouvir 
essas merdas que derramo aqui no gravador.

Isso, de naves espaciais captarem a voz humana na Terra, pare-
ceria mais crível se eu tivesse um espertofone rastreável, e não uma 
bostinha dum minigravador analógico do século passadíssimo. Mini 
pros padrões dos anos 70. Agora parece um trambolho onde caberia 
um supercomputador da Nasa. Meu burrofone até possui uma fun-
ção gravador, mas a gravação fica uma merda e a bateria acaba logo. 
Então vou de Sony analógico mesmo. O cromoferrite dá conta da 
conversa mole, numa boa.

A pergunta que não quer calar aqui é: algum dia terei saco pra 
transcrever essas fitas? Tenho mais três de noventa minutos repletas 
do mais infrene blá-blá-blá, além desta que inauguro hoje. Ou pra 
instalar o tal do aplicativo que o Park falou, que converte voz gravada 
em texto? Se eu conseguir poupar alguma grana posso contratar uma 
digitadora analógica, de carne e osso. Não consigo pensar num digita-
dor pra esse trabalho. Tem que ser uma digitadora. Pouquíssimas têm 
cultura suficiente pra escrever direito coisas como weltanschauung, 
wishful thinking e amiúde Gertrude tangia o alaúde. Uma vez trans-
critas essas fitas, o texto já vai tá mais ou menos pronto. Eu já meio 
que falo como escrevo. E penso como sonho. E vivo como bronho 
neste universo bisonho.
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2

E cadê a primeira frase do meu romance? Sem primeira frase, não 
tem romance. O Strumbicômboli tem uma puta primeira frase: 
‘Bom dia, ele disse à meia-noite em ponto’. Puta primeira frase 
de romance. Pode não parecer, se não tiver um romance debaixo 
dela, como tinha no Strumbi. Mas era uma puta frase fertilizadora. 
Desde então persigo uma primeira frase com esse mesmo punch. Ó 
primeira frase do quinto caralho do apocalipse, em que canto tu te 
escondes, porra?

E segue o andarilho a ruminar frases que despeja numa fita de 
cromoferrite. Uma delas talvez seja a frase-maná, que, em se grafando, 
tudo dá.

Cromoferrite. Parece nome de doença: cromoferrite nefrocorro-
siva purulenta. O cara que fabricava essa porra deve ter ido à falência 
com o advento da tecnologia digital. O que será que ele fez com os 
estoques encalhados de cromoferrite na passagem do mundo analógico 
pro digital? Deve ter jogado tudo no mar e intoxicado um monte de 
peixes, crustáceos e moluscos.

Se vou seguir com esse lance do gravador, preciso me acostumar a 
me ver como personagem de mim mesmo. Uma primeira pessoa que 
se vê com os olhos de uma terceira. Nada mais que o velho truque 
de se ver de fora, como quem não tem nada a ver com seu próprio 
peixe. Ao decidir virar escritor, encanei de narrar em terceira pessoa, 
esse abantesma onisciente que não suja as mãos com as misérias e 
orgasmos alheios. Só dá baixa na vidinha dos e das personagens, ma-
chistas homofóbicos, feministas militantes, reacionários a céu aberto, 
revolucionários da boca pra fora, santos, criminosos, grandes filhos e 
filhas duma puta ou pérolas de generosidade, tolerância e compaixão. 
Ricos, uns poucos. Pobres de marré-marré, a maioria.
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Só que, olha só, ao suspender as mãos sobre o teclado, o que 
me saía era a primeira pessoa tagarela, esse eu-mesmo solipsista — e 
fajuto, ainda por cima. Um eu-mesmo que só existia naquelas folhas 
de papel.

Ó tu que vens de longe, ó tu que vens casada…
Como fui me lembrar desse verso antigo, de um soneto lido 

numa antologia dum velho poeta gaúcho que ganhei há milênios 
duma poetinha gaúcha que zanzava por São Paulo mascateando em 
bares e antessalas de cinema de arte e teatros a brochurinha de poemas 
compostos e impressos por ela mesma. Não lembro dos poemas, mas 
lembro da poeta. Vinte e poucos anos, baixinha mignon, com aquele 
sotaque porto-alegrense que sempre achei tão suave e sensual. Era 
também grande fã do Strumbicômboli, essa menina, fato que nos 
aproximou. Ela tinha um nome, que eu, Fanfarrão Amnésio, não 
lembro agora. Sei que a gaúcha tinha um namorado em Porto Alegre, 
outro strumbicomboliano devoto.

Ele tá lá agora? — perguntei pra ela de gaiato.
Tá.
Ótimo. Tá em Porto, tá alegre.
Ela riu e me deu esse livrinho do ‘Ó tu que vens casada’ que trazia 

na bolsa. Passei a bagana que a gente fumava pra ela, abri numa pá-
gina qualquer e li em voz alta o soneto. Ela disse: ‘Só que eu não sou 
casada, só namorada’. Corrigi: ‘Ó tu que vens namorada… mas que o 
namorado tá em Porto Alegre, bem longe daqui…’. A gente não tinha 
trepado ainda, o que não demorou a acontecer. Aí tive uma surpresa 
das mais surpreendentes, por sinal. Bom, sempre é uma surpresa a 
primeira vez que se trepa com alguém. Nesse caso, a surpresa era o 
grelão da mina instalado numa buceta cabeluda donde emanavam 
uns feromônios de brócolis refogados no alho, com ligeiro retroacen-
to de sardinha fresca. Era vegetariana a… Teka! Esse é o nome dela. 
Se lembrei do cheiro da buceta, como não me lembraria do nome 
de sua dona? Nunca tinha visto uma coisa daquelas e nunca mais vi 
nem senti nada igual. Que puta grelo aquele: uma piroquinha tesa 
no meio do matagal de pentelhos. Dei umas lambidas, ensaiei um 
boquetinho clitoriano ali, mas achei meio esquisito. Ela achou ótimo. 
Acabou que eu me concentrei foi na xota mesmo, um aquífero vaginal. 

Maior_Que_Mundo.indd   19 26/10/18   17:47



20

Nunca fodi uma buceta tão lubrificada. Finalizei a transa, daquela 
primeira vez, comendo ela por trás, na xota, mas sem contato com o 
maxigrelo. Aquele grelão, sei lá, é o tipo da coisa que deve demorar 
um tempo até você se acostumar. Quanto tempo, só o namorado dela 
lá em Porto Alegre pode responder. Ela parecia não esquentar muito 
com isso nem com nada. A gente tinha bebido, fumado maconha e 
só queria se divertir e, se possível, gozar.

Um dia, depois de uma noite intensa de copos e fodas, acordei 
na minha cama vazia de mulher. A Teka tinha deixado um bilhete em 
cima do travesseiro no qual dizia ter tido um ‘sonho forte’ naquela 
noite e que, por isso, acordou cedo e se mandou pra rodoviária. Deu 
saudade do namoradinho, decerto, misturada com alguma culpa. 
Ele devia ser mesmo o cidadão mais preparado pra dar conta daquele 
grelôncio. Bá, tchê. Bye-bye.

Lembrei do nome do poeta daquele verso da mulher casada que 
vem de longe: Alceu Valmosy. Seria uma ode ao adultério, aquele 
soneto? Se eu tivesse um smartphone, checaria isso agora mesmo 
no Google. Ôpa: tem uma lan house logo ali. E se eu fosse lá tentar 
caçar esse poema do gaúcho Valmosy? Tempo tenho de sobra. Pour 
quoi pas? Bora lá.

Tem umas cinco baias, só uma ocupada. Me instalo na baia três 
e clico no Google Chrome. Boto Alceu Valmosy no campo de busca 
e — ha! — não é Valmosy, é Wamosy. Quase acertei. Ainda bem que 
esse Google não se intimida com imprecisões ortográficas. A garota 
do caixa me olha com precavida curiosidade. Que tanto esse maluco 
fala nesse estranho aparelho enquanto navega pela internet?

A ver, a ver… Taqui: Alceu Wamosy nasceu no fim do século xix 
e morreu em 1923 dum tiro que levou numa revolução que teve por 
lá. Antigamente os gaúchos é que estavam sempre dando ou levando 
tiro. Hoje são os cariocas. Logo encontro o soneto da mulher casada 
que surge de repente na vida do poeta. Ele diz pra ela que ‘a minha 
alcova tem a tepidez de um ninho’. Ou seja, vamos lá pro meu ninho, 
baby, dar umas bimbadas tépidas antes do nascer do sol e do corno 
do teu marido acordar. Daí, ‘quando a luz do sol dourar, radiosa, 

Maior_Que_Mundo.indd   20 26/10/18   17:47



21

essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó 
nômade formosa!’.

É isso aí, gata, faz um bidezinho rápido e volta logo pra casa, que 
tu mora longe pra caralho e… peraí. Que história é essa de nômade?

Quá-quá-quá: não é ‘ó tu que vens casada’. É ‘ó tu que vens 
cansada’.

É cansada, não casada. Li e decorei errado a porra do verso do 
gaúcho. Vai ver foi porque a gauchinha corneava alegremente o 
namorado dela, que, por sua vez, vai saber o que aprontava lá pelos 
pampas na sua ausência. Mas pode ser que a edição que ganhei de 
presente contivesse um pastel gráfico. Porra, passei mais de vinte anos 
citando errado o verso do gaúcho, cujo sobrenome eu também errava. 
A musa do poeta é uma nômade cansada que vem de longe, não uma 
biscatinha comprometida que mora na perifa e veio sortá a franga 
e o grelão na cama tépida do poeta bacanudo, a exemplo do que a 
minha gauchinha de ocasião viera fazer em São Paulo, nos anos 90.

Levantei feliz do computador. Eu tinha corrigido um erro histó-
rico da maior importância: Ó tu que vens cansada…

Quanto deu? — perguntei pra garota do caixa, sem saber se devia 
ou não informar a ela que o poeta Wamosy tinha morrido de tiro 
numa guerrinha civil, lá no Rio Grande do Sul.

Dôi real, sinhor, ela me respondeu, em sua ignorância quanto ao 
destino terrível do poeta gaúcho.

A garota ficou lá no caixa. Eu embarco de novo no fluxo da 
 Teodoro e da minha consciência em disponibilidade.

Ó eu que venho de longe, ó ele que vem de longe, ó tu que vens 
de longe. Que voz narrativa eu deveria usar no meu romance?

Que romance?
Esse que vai sendo gravado aqui no cromoferrite, porra. O suporte 

é antiquado, mas o romance vai ser bem moderno. É só passar a fala-
ção da fita pro papel. A primeira frase gravada aqui vai ser a primeira 
frase do romance, e ponto final. Nem lembro qual é essa frase. Como 
também não tenho certeza se vou me dar ao trabalho de transcrever 
essa falação. É só uma ideia. Há ideias demais na literatura. Não sei 
se alguém já teve a ideia de escrever um romance sem ideias. O leitor 
que tenha suas ideias, se fizer muita questão de ideias. E o que um 
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romance poderia ter no lugar de ideias? Ritmo, ação, emoção, tesão. 
Samuel Fuller.

Mas eu falava de vapor metálico, três pontinhos.
Sim, vapor metálico. E daí, que mais? Daí que a pujança do 

capitalismo num determinado lugar do globo pode ser medida pela 
intensidade da luz que emite pro espaço. São Paulo tem mais grana 
no bolso que o resto do país e da América do Sul, e, portanto, muito 
mais luminárias acesas, dentro e fora das casas. Nada que se compare 
à Strip de Las Vegas, claro. Aquilo é o farol mais brilhante do globo a 
celebrar o maior estoque de capital acumulado num só país em todas 
as eras. É um dispêndio estridente de fótons a foder com a noite no 
deserto do Mojave. Os fantasmas de índios e caubóis que vagam no 
deserto devem sentir doída nostalgia das noites profundas iluminadas 
somente pela luz licantrópica do luar refletida nos olhos dos lagartos 
e das cascavéis, e pela poesia ideogramática das estrelas, ao som do 
uivo distante dos coiotes de gibi de caubói solitário, do tipo que eu 
devorava na primeira adolescência.

As luzes modernas, como o vapor metálico, iluminam, mas não 
esquentam. Até esfriam o visual da paisagem. No verão, numa noite 
abafada, é uma vantagem. No inverno, bom seria se tivesse aquecedores 
luminosos pendurados nos postes. É o que deviam providenciar em 
lugares gelados como o Alaska, com k.

Tudo vai melhor com K, afirma Kabeto, nome pelo qual me 
conhecem.

De blazer e uma malha por cima da camisa de flanela xadrez 
com camiseta por baixo, me sinto um personagem do Jack London 
no Yukon invernal, que fica no cu gelado do Alaska. Se bem que o 
Jack London usava um anorak de pele de urso, como se vê numa 
famosa fotografia dele. Meu blazer, pelo menos, é de legítima lã de 
carneiro, e foi comprado em Montevidéu. E não por mim, que nunca 
fui a Montevidéu, mas sim pela Maria João, que me deu o blazer de 
aniversário. E a etiqueta, pregada sobre a borda do bolso interno do 
blazer, diz que é made in Italy. Me sinto um cidadão do mundinho 
burguês com esse blazer aqui.
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