1

WHISKY BALLANTINES

“Um grave acontecimento está sendo esperado
E nem mesmo Deus ou a polícia poderão evitá-lo”
Ferreira Gullar

I

TENHO, EM MEIOS ÀS XÍCARAS E TAÇAS barrocas

de minha cristaleira, um vidrinho de whisky que meu
avô me deu. Ballantines, mil novecentos e tantos.
Ele fica ali - tem ficado há pelo menos um ano,
acumulando tempo. Poeira e aranhas. Mas, mesmo
antes disso, há muito mais que um ano, ele já vinha
se arrastando junto da família. Desde mil novecentos
e tantos. Segue lacrado, sem uma golada sequer.

E assim continuará por um bom tempo. Uma coisa
dessas, tão pequena e desde sempre intocada, não pode
ser violada assim, como se abre um pacote de bolachas.
Para tal, é preciso uma razão especial; algum destino
grave; alguma utilidade-chave nos interstícios vitais
da existência. Que não escape da ordem pragmática
da matéria, claro. Não falo de um whisky metafísico,
mas daquele que embriaga. - Que não escape da ordem
prática dos dias, mas que, inclusive decorrendo e
contando com esta mundaneidade, não seja um objeto
qualquer, daqueles que não possuem uma vírgula de
investimento emocional, sentimental, nostálgico. O
Whisky Ballantines não é como o copo de vidro em que
talvez eu o beba (mesmo que este copo também deva
entrar com seriedade na equação de seu uso-clímax)
- um copo comum, ordinário, que não ouviu meses e
meses de conversa humana; um copo que não assistiu
o suceder das gerações e não ouviu o balanço das vigas
de concreto de um lar; um copo que é mera coisa, e
não participa da História. Um copo que não tem alma.
Quer dizer, longe de tudo isso constituir um
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problema realmente significativo. O whisky poderia
ficar ali, aguardando a goela da eternidade; o copo
poderia continuar em uso, até o dia em que fosse
finalmente quebrado e embalado com jornais velhos.
Tudo poderia seguir sem alardes nem perturbações.
Tudo continuaria sendo tudo. No entanto, se aproxima
o grave acontecimento, e isso é o que basta. Não sei
quando será - mas virá. A possibilidade de morrer sem
tomar o whisky se faz presente, e cada vez mais tensa.
O grave acontecimento - o contra-golpe da história, um
soco da terra na cara da humanidade; uma avalanche
que varrerá definitivamente até mesmo a sombra do
homem mais diminuto. Uma borracha que apagará
a História, e enterrará nossa inteligência ignorante.
O cansaço final do planeta, todos nós sabemos, será
causado pelo Capital. Não só pelo capital(ismo) - mas
pelo Capital. A fatalidade se deu quando resolvemos
criar este monstro e passamos a alimentá-lo. Eis o
trágico: termos feito tudo o que poderia conceber
nossa

nada

ingênua

imaginação

calculadora.

Sabíamos que ele cresceria com desigual ferocidade e
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que ficaria tão voraz que implodiria aquela conversa
fiada de ideal iluminista; tínhamos clara noção de
que sua fome se aprofundaria mais e mais - e que
o sacrifício final seria a carne, em bilhar, de seu
próprio criador, junto com toda a matéria viva do
mundo. Quem o fez e nutriu sabia de tudo. E só o fez
porque pensou ter rédeas para dominá-lo em favor
de si próprio. Mas a besta rasgou seus grilhões e
encurralou a humanidade, de modo que o devoro é
inevitável. Quando, então, abrir o whisky ballantines?
Bilhões serão engolidos enquanto os últimos homens
tentarão, com o máximo de seus afincos e poderio,
povoar outros mundos; levar o Capital para sugar
outras vidas. Daí vem a pergunta mais importante:
quando poderei embebedar-me com o whisky?
A pergunta se agrava progressivamente. Ela sabe
que a História pode acabar sem que tenha sido
respondida. A pergunta treme. Suas pernas estão
bambas. A pergunta se transmuta; agora, é totalmente
febril: como saberei saber qual o melhor momento
para beber o whisky? Como consumí-lo com justeza,
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encaixando um fim perfeito à história que carrega?
Tal é a dificuldade da vida: saber onde vai cada
coisa. Tal é o enigma do tempo. Solucioná-lo é
o objetivo mais firme do logos - por enquanto. A
charada do whisky é uma agonia proveniente de nossa
incapacidade de perscrutá-lo. Se o tempo pudesse ser
lido, então o whisky seria só ele mesmo. Não seria
nada. Seria o mesmo que a liquidez de sua forma.
Quer dizer, talvez eu nunca venha a beber o whisky.
Talvez ele não deva ser bebido jamais. Talvez ele
deva mesmo é permanecer intacto, para futuramente
servir como um portal; uma porta, ou a chave da
fechadura desta porta; como um furo no espaço,
que me leve ao passado. Assim como o bolinho
de madalena molhado no chá de tília, o whisky
me transportaria para tempos remotos de minha
vida, inaugurando cantos de memória até então
obscurecidos. Me lembraria então de minha casa,
de minha cristaleira, de meu gato, e de meu amor,
meu grande amor. Me lembraria de tudo, mesmo que
nada me restasse. Só basta que eu o conserve intacto.
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Absurdo: a infinitude do possível frente à
concretude de nossas mãos. A matéria, sob efeito da
lógica de uma vasta reorganização de de suas partes,
pode chocar-se consigo mesma e, indefinidamente,
redestruir-se. O encontro do whisky com o chão de
azulejos amadeirados de minha sala poderia levá-lo à
morte. Seu líquido se espatifaria por todo o aposento,
escorreria para as bordas do apartamento e então
secaria, deixando para trás uma mancha sôfrega. Teria
eu coragem para enxugá-lo? Não penso que fosse têla. Nenhum pano seria capaz de conter tanto; nenhum
braço poderia afogar-se em tais profundidades. O fim
digno de um whisky ballantines ano mil novecentos
e tantos estourado no chão é a permanência,
quanto mais prolongada melhor, de seu cheiro, seu
álcool e seus vapores, no exato local de sua morte.
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II
Talvez a dúvida eterna acerca do tempo, que
carregamos todos enquanto espécie, um dia seja
solucionada. Se nossos cérebros continuarem a
crescer a ponto de expandirem significativamente
suas conexões sinápticas, e se nosso espírito
com isso se refinar a ponto de superar, em terror
supremo, o teto de sua própria potência, então
haverá uma chance. Só assim poderíamos escrever
a duração da vida numa linguagem melhor que a
da hora, do mês, do ano. Não que pudéssemos nos
tornar capazes de ler o futuro. Nada disso. O futuro
não pode ser lido. O futuro é tudo aquilo que não
consta em lugar algum. Nenhum cérebro ou espírito
poderia ser capaz de ver o ainda-não-feito. Eis nosso
êxito máximo, portanto: aprender a ler o branco
das páginas onde se escreve a história da vida.
A bem da verdade, há uma coisa que me
acontece com recorrência e que pode muito bem
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ser um exemplo dessa nossa potencialidade, ainda
atualizada de modo bem diminuto, para pré-sentir.
Recordo-me, por várias vezes, de deitar-me em
minha cama e induzir-me lentamente naquele estado
intermediário entre a vigília e o sono, para então
sentir antecipar mentalmente um som externo - um
estalo, um estampido, qualquer coisa dessa natureza.
Minha imaginação sonolenta está lá, me fazendo
visualizar pela metade um entre milhares de mundos
possíveis de serem sonhados, quando de repente,
com a antecedência de um segundo ou até menos,
eu antecipo a campainha que anuncia a visita do
carteiro. Eu sei, eu sinto que a campainha tocará.
Este saber, este sentir, aparece surfando na crista
de uma onda de consciência, e me acorda no exato
momento em que o som finalmente chega aos meus
ouvidos. Não há nenhuma surpresa na surpresa. Ela
já era esperada. E se uma antecipação tão pequena
pudesse ser o grau menor de uma antecipação
colossal? Tratar-se-ia de um começo: antecipar o fim.
Quem sabe o whisky não seja mais que um bolinho
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madalena. Quem sabe ele não possa conjurar
empiricamente todos os fantasmas da casa da Sylvio
Pereira Mendes, me levando para um passado ainda
mais distante do que meu presente. Os ecos da rua,
do bairro. Todas as cagadas de pombo no capô do
carro, todas as conversas de doido que tive com o
Mário; todas as brigas entre meu avô e o vizinho
sacana - tudo: o dia em que viajamos e, por um golpe
de sorte certamente vindo de seu poder de amuleto,
não pegamos chuva, mas só o chão recém-chovido.
Quem sabe esta bebida não faça mais do que o milagre
proustiano - quem sabe ela não opere um verdadeiro
microscópio bergsoniano, e finalmente me conecte com
Mnemosine, que persigo tão pouco, de quem lembro
tão pouco, que tão fracamente canto. Quem sabe o
whisky não me mate e me torne vapor etílico último.
Quem sabe eu não deva bebê-lo logo, para dar-me
tal experiência antes que seja tarde. Quem sabe eu
não deva bebê-lo no susto, enquanto tudo acontece.
O grave acontecimento - não é algo cuja substância
possa ser deduzida com exatidão. Na verdade,
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pouco importa o que será, mas sim que será; pouco
importa qual seja o marco, mas sim que este marco
servirá para dividir um antes e um depois - antes e
depois de Cristo; antes e depois da Segunda Guerra
Mundial; antes e depois dos Beatles. Antes e depois
do agravamento total da vida. Pode ser uma guerra.
Eu, vestindo as botas de soldado que porcamente me
deu o 2º Batalhão de Infantaria Leve, indo guerrear
na China em nome de um governo que me pisa; ou em
qualquer outro lugar cuja guerra nos diga respeito,
morrendo então de doença, de tiro, de bomba ou
de fome. Eu, no campo de batalha lembrando dos
teus olhos de jabuticaba, do Samuel, e do tempo em
que pude morar no sol. Eu, chorando por cima da
tua foto umas lágrimas tão brutais que não ousam
sair sem levar um pedaço de mim. Eu, com medo.
Sim, pode ser que o acontecimento não seja algo
pontual. Pode ser que seja algo gradativo, que aconteça
aos poucos, e que só tenha seus limites de episódio
definidos após uma história longa de sua instalação
na História. Sendo assim, não sendo catastrófico
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como um raio cósmico - sendo assim, havendo então
uma chance diminuta de sobrevivência aqui e acolá,
seria possível que eu sobrevivesse - se não ao seu
momento crítico, pelo menos ao seu início. Ainda
mais se até lá eu tiver já desenvolvido, depois de
árduo treino, aquele reflexo temporal básico em algo
mais complexo. Caso eu sobreviva, e caso eu tenha
comigo o vidro do whisky, então será possível matálo, com a certeza de que o instante oportuno terá
chegado. Daí, enfim, o abraço da morte, e os vermes.
Mas que nem assim eu o beba. Que nem assim,
sujo e terminado, eu beberique seu líquido velho.
E que eu não tenha desenvolvido, para além dos
potenciais gerais da espécie, a antecipação temporal
dilatada. Que eu não faça nada e continue como estou
hoje, com os mesmos cabelos e os mesmos dedos
ágeis que digitam sem respaldo - o acontecimento
vingará. Nem Deus e nem a polícia poderão evitálo. O acontecimento vingará. Embebido pela luz
vermelha da destruição do mundo, eu verei o teu
rosto, e o acontecimento então se justificará por um
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pragmatismo simples: mostrar, com a maior clareza
possível, o passado que no futuro será para sempre
perdido. Mostrar o que só no passado era possível,
num presente em que ele por pouco subsiste.
Tudo
ia

o

se

acabaria,

sonho

de

e

um

o

whisky

homem

tornar-se-

desintegrado.

III

No entanto, existem mais variáveis a incluir na
equação do whisky. Seria uma frivolidade de minha
parte desconsiderar o problema de minha idade.
Vinte e cinco anos de promessas natimortas. Minha
mãe nunca tirou um segundo de seu tempo para dizer
quanto a vida pode ser uma paixão inútil. Meu pai
nunca sequer tentou me dar a chave da resposta para
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aquela preocupação infantil, inócua, que tem todo
jovem acerca da mítica suficiência financeira; uma
chave que hoje, cada vez mais enferrujada, vive a
espetar, ausentemente, o avesso de meus olhos.
Nela, se lê: “escolha bem, pois o mundo dos homens
é impiedoso com os indecisos”. Mas como? Se o
mundo dos homens é invariavelmente o domínio
da morte lenta, dolorida? Escapável. Morrer antes
que este mundo me morra: não é o mesmo que viver
- justamente. Entrar de cabeça, assim, numa vida
póstuma, mas duradoura. Enganar os homens! Dar a
eles a falsidade de uma pegada em solo lamacento.
Dar a eles uma iniciação que se auto-aborte, um
zelote que duvida. Zarpar fora assim que se fizer a
entrada. Consumir-me clarão de ser humano. Sim, o
problema talvez seja a idade. O whisky não pode ser
consumido por um adolescente velho e pé rapado.
Afinal, minhas mãos são tão débeis que não servem
nem para plantar o coração de uma árvore. Lembrome do episódio em que fui com meu pai plantar
um pequeno abacateiro. Ia na frente, enquanto ele
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acompanhava os passos do resto da família, que
decidiu ir mais atrás. Dei umas enterradas lentas
na terra com a pazinha de jardinagem, socando o
cabo para baixo com a outra mão enquanto a ponta
férrea abria no solo um rasgo tímido. Imaginei que
o trabalho teria de ser lento, que plantar era assim
mesmo. Mas meu pai, vendo meu esforço sofrido
de aspirante a jardineiro, já logo tomou para si as
correntes éticas do dever e pegou de minhas mãos
a pá, iniciando de pronto o esfaqueamento do solo,
perfurando a camada de grama como se fosse de
papelão molhado, esmigalhando um bairro inteiro
do reino subterrâneo das formigas, até então duro
como um santuário. Assim foi aberto o berço
do abacateirinho - sem economia de vontade.
Nós o criamos desde o tempo de caroço, quando
ele ficava na cozinha dentro da metade de baixo de
uma embalagem de garrafa pet enchida com água.
Um ano ele passou assim, acumulando conversas.
Suas folhas verdinhas quando começaram a sair
eram motivo de alegria: “olha, tá dando folhas! Tá
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dando certo! Tá nascendo!”. Um ano de tempo. Um
ano de idade. E seguiria para tantos mais, agora que
já estava em seu buraquinho designado, perto da
casa de meus pais, onde facilmente o poderíamos
visitar e fazer carinho nas folhas. Germinado,
plantado, crescido. Imaginamos todos que seus
filhos, daqui a dez anos talvez, pudessem dar em
outros abacateiros, grandes - outros caroços, outras
árvores; sonhamos as crianças da região, os patos e os
gambás, todos se deliciando com o amargor carinhoso
dos abacates de nossa árvore querida. Todo esse
cuidado, toda essa vida, esse adiamento para depois,
o crescimento - tudo sumariamente amputado. O
abacateiro jaz morto em minha frente, torrado pelo
sol forte dos meio dias a que pôde sobreviver antes
de sucumbir. Não chegou aos trinta centímetros.
Como pode um par de mãos que não sabe plantar
ser digno de beber um whisky ancião? Um whisky
cultivado pelas mãos de meu avô, que tanto já fez,
tanto trabalhou, e tanto plantou? Que minhas unhas
se encravem e pintem de lodo negro! Quanto mais uso
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meus punhos, mais descubro para que não servem.
Mas há uma outra hipótese. Talvez a última, e no
entanto a mais próxima. A preciosidade do whisky,
o grave acontecimento, toda essa languidez na
lida com o falecido abacateirinho - tudo isso pode,
para aquém de ser um dado objetivo, emanar do
interior deste que vos escreve. Não do mundo, não
de uma necessidade objetiva lançada sobre uma
psique indefesa. Mas de mim próprio. Porque por
quantas vezes já não senti vindo do fundo de meu
centro um vômito crescente e desabilitante; por
quantos dias, desde o dia em que me conheço por
gente, não identifico um aborto que mensalmente
devo consumar para tornar a vida suportável! Tudo
começa com uma imagem indistinta, à qual logo
passo a dedicar um tempo psíquico considerável. Ela
logo se pinta com mais detalhes, passando a se tornar
discernível. Conforme estes passam a apresentar-se
mais decifravelmente, ela passa a se candidatar às
possibilidades pragmáticas; até que já seja possível
que venha ao mundo concreto. A este ponto, já dói
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um pouco. Uma dor pequena é sempre uma dor
administrável. Mas, quanto menos mexo, mais dói,
a ponto de, caso eu deixe de mexer, me envenene a
mente. A esta altura a tal imagem, já tornada uma
coisa volitiva pulsante, com vida incipiente ao modo
de um feto, passa a me dar lembranças todos os
dias de sua existência, de seu crescimento, e de seu
incômodo. Sedenta, ela me pergunta: “nascerei?”
- e eu respondo: “talvez, talvez. Depende”.
Conforme os dias passam e eu trabalho em
escravidão progressiva na construção do berço desta
minha imagem gestada, ela passa a gritar mais e
mais, exigir mais e mais; como um bebê gigante,
mimado, que baba por uma comida cada vez mais
custosa; como um parasita que, grudado diretamente
ao meu coração doente, toma meu sangue sem
nada me dar em troca; como um encosto interno,
maldito. Geralmente, a esta altura já me encontro
subjugado mental e fisicamente, e a construção do
berço não está completa (na verdade abandonei-a já
há muito). A criatura sabe disso. Fica enciumada.
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Sente outra imagem vindo por baixo de si, e acima
vê um orifício, para onde é empurrada. Ela não quer
sair. Não pode sair. Sabe que, caso saia sem o berço
pronto, vai morrer. Então esperneia e se debate,
grita, chora em berros sanguíneos. Ela tem de sair.
Minha vontade tresloucada já investe na imagem
vindoura, já visualiza seus traços tornados físicos,
e já planeja a construção do próximo berço. Minha
vontade antecipa em milênios a velhice das ideias.
E então, no momento em que a criatura é finalmente
expelida para o mundo, ela já está fraca, eu estou
anestesiado de dor, e a imagem subsequente passa a
emitir uma presença negativa, já materializante. O
torpor permeia este momento de transição, e boio.
Novamente um espaço tímido dentro de mim, que
sei logo será preenchido novamente. Às vezes, os
nomeio: whisky ballantines, grave acontecimento,
abacateirinho, e tudo o mais que venha, e revolva.
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IV

Porém, não me interessa, a longo prazo, esse
solipsismo. Na verdade não interessa a ninguém
que queira ver o mundo em suas roupas mais
justas. Segundo o que me consta intuitivamente,
me parece não devo insistir na ideia de que tudo
é interno. É necessário procurar a resposta para o
enigma do whisky - e de todo o resto de coisas que se
ajuntem dele conceitualmente - numa mistura. Uma
mistura morna, livre daquele gelo característico do
que se estagna. Uma mistura fluida; aquela, pela
qual o sangue do mundo se invisibiliza e adentra,
inconvidado, em nós. Esta mistura chama-se poesia.
Não é algo que podemos ignorar, exatamente: se
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a poesia fala com você, você simplesmente escuta.
Por um momento ela pode cantar através de uma
pequena fonte de pedra com vários sapinhos e
folhas entalhados, um deles em particular sorrindo
para quem o vê de cima como quem deseja boas
vindas das mais duradouras. Talvez ela seja in-finita
porque é informe. Não se manifesta por uma forma
pré-formatada, mas por qualquer coisa que, no
mundo, possa lhe servir de corpo. A poesia é como a
incomunicabilidade de um conceito em que se pensa
não conceitualmente. A poesia é como um vento
afanador de bochecas, e que sopra para dentro de si.
A poesia não está, ela vem, aparece, e (se) dissipa. É
como se houvesse, simultaneamente, diversos pontos
de inflexão na tridimensionalidade do mundo que,
recurvando-se sobre si próprios lenta e longamente,
logo implodissem, dando a ver rachaduras na estrutura
do real. A poesia é este movimento: uma montanha
ao fundo que, por uma espécie de nuvem extraterrena, se funde ao seu centro e depois expande tudo isso sem mudar sua aparência de montanha deixando em seu corpo diversos trincos, pelos quais
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se pode observar algo mais se movendo, vivendo,
respirando. Por isso a poesia é uma vertigem.
Vem do intelecto lidando com coisas que o furam.
Por essas e outras fico meio ressabiado com quem
zomba de quem escreve só quando está inspirado. Fico
mais ressabiado ainda quando a pessoa em questão é
poeta. Como um poeta pode ter a coragem de reservar
à inspiração um lugar menor na arte da escrita, ou
em qualquer arte; um lugar menor na História; um
lugar de desdém, como fazem aqueles cientistas dos
mais positivistas e absortos? Como pode, poeta?
Poeta! Inspirar-se é inevitável. A diferença é que
em alguns uma inspiração pode durar a vida inteira,
enquanto noutros, uma curta parcela de minutos.
Mas interessante mesmo é pensar no sentido deste
estado enquanto verbo que consuma uma ação.
Inspirar é puxar o ar para dentro. Inflar-se de oxigênio.
A poesia do oxigênio é que ele é inflamável como
fogo. Basta um aumento de temperatura, uma secura
e uma faísca e - incêndio. Nossos pulmões são finas
bolsas de fogo. Vivemos a transmutar fogo em vida.
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Quando alguém está inspirado, ele está cheio de fogo
dentro de si. E falamos de uma quantidade tal que
não basta simplesmente expirar e reiniciar o ciclo.
Não. Falamos de uma quantidade tal que expirar não
basta, pois o oxigênio dentro de nós já incendiou a
tudo, todo nosso corpo, nossa forma, nosso espírito,
o mundo através de nossos olhos, o estômago e tudo
o que ele digere, você, eles, e o raio que o parta.
Expirar, nesse caso, só poderia ter o significado
efetivo de provocar grandes queimadas no território
humano da existência. O que é a arte senão o nome
deste incêndio máximo? O incêndio máximo, que a
tudo consome - e que, no plano geral, nada vale, pois
é meramente humano. Humano, demasiado humano.
Na poesia não há abismo, há embrenhamento total.
Mas entre nós, entre cada um de nós - há uma abismo
transponível somente na medida do impossível.
Trata-se de um fundo tão fundo que olhá-lo mesmo
que seja de soslaio pode levar ao medo mais áspero.
O mais desesperador da humanidade é o abismo
entre os que falam sua língua. Talvez a ponte de que
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falava o alemão deva hoje ser considerada como a
ponte que leva ao outro, já que atravessá-la é o maior
desafio, e ainda o primeiro a ser vencido. Não que não
exista o além-do-homem, mas sim que, antes disso,
os bilhões de homenzinhos se encontrem ilhados.
Mas talvez o real problema se encontre mesmo na
maneira com que nos relacionamos na híper, pós,
mega, ultra-modernidade (que de modernidade só
tem uma réstia). Os modos digitais de relacionamento
são uma dádiva efêmera. Me enerva o aplicativo de
mensagens. Não parece ser possível utilizá-lo de
modo aconchegante. Me parece que por mais que o
enfeitemos com o papel de parede que quisermos,
por mais que possamos controlar-lhe os ruídos, ele
continua sendo um deserto, cujas almas humanas
aparecem apenas por miragens. Como num deserto,
nele toda vida é incerta: não se sabe até quando
a imagem da miragem permanecerá a nos guiar
para um horizonte cheio de água falsa. Não se
sabe se o último contato terá sido o contato final.
Se nesta objetividade seca nos tornamos destinos
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impossíveis, então a poesia - e os objetos do mundo,
e as pessoas que tenham sido animadas por ela se transmuta em fruta úmida. O whisky, o grave
acontecimento e o abacateirinho se mostram três dos
caquis mais doces. Suas imagens não são mediadas
por uma eletricidade que se simboliza por zeros e uns.
Eles nem sequer têm imagens - eles são eles próprios,
inteiros e indeslocáveis. Cheios de caroços, eles sempre
fazem brotar outros de si quando caem despejados
em

terra

fértil.

Comestíveis,

inconsumíveis.

Mas me pergunto se são só os objetinhos mesmo
que podem ser capazes de empunhar essa poesia.
Pois aconteceu noutro dia: uma casa de muro alto
e portões térreos, de espessas grades, se ergueu
diante de mim. Sobressaltado por sua manifestação
inesperada, dirigi-me a ela. Não sei porque - me senti
atraído; e quando cheguei, assim, perto do portão,
bem perto mesmo, quase encostado, senti um vento
espaçoso nas pálpebras. Não entendi. Mas houve
poesia. Um lugar fechado, assim, com quintal tão
vasto de caminhos e destinos, com uma ediculazinha
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e uma casa sólida, fincada no centro do terreno
que lhe abrigava; um lugar deste haver tanto vento
dentro de si, enquanto o resto do bairro todo assa
imóvel debaixo da noite ensolarada. Houve poesia.
Tem também a casa dos gatos. É onde vamos para
enrolar a língua no idioma dos miados. “Eles gostam
da noite e das estrelas”, deduzo, já que só os vejo
quando debaixo de seu manto protetor. Eles pedem
de nós algo que dificilmente somos capazes de dar:
carinho; mas só depois de já terem cheirado nossas
mãos e conhecido (e reconhecido) nossos cheiros.
A poesia que há nesta casa revela uma lição boa
de ser aprendida: não se recebe carinho de quem
não se confia (pode ser uma facada disfarçada).
E tem também a casa de minha família. Grande,
imensa. Cercada de plantas e mata atlântica. Engolida
por mosquitos e mutucas. Cheia de cachorros e
gatos, rãs, lagartixas, morcegos, noite. Muita coisa
acontece por aqui - coisas de duas cidades! A casa
é tão gigantesca que tem a extensão de uma cobra,
prostrada ao longo do corpo de uma estrada perdida
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na vegetação, por onde corre nosso carro. Todos os
outros, ilusórios. Não vejo os rostos que lhes dirigem,
não lhes sinto o metal, não lhes toco. Ilusórios. Não
vejo os braços que viram seus volantes, tampouco
os olhos que os guiam, ou as bocas que, no banco
de trás, comem suspiros para passar mais rápido
o tempo da viagem. Ilusórios. Mas quem sabe
imaginar não é também ver - ver com os olhos de
dentro, inflexionados no mundo percebido; e talvez
não seja até a possibilidade mais real de superar
as telas que nos filtram: imaginar a realidade do
mundo, dormente, por detrás de seu vidro profundo.
Mas minha família - esta é concretíssima, e não
necessito imaginá-la. Não existe ilusão nenhuma no
panetone devorado em meia hora por mim e por meu
pai. Não existe ilusão nas palavras de minha mãe,
que sou eu de peruca, quando me pede para lavar a
louça ao mesmo tempo em que, já com o repelente
barato espalhado pelas pernas, evita as picadas dos
mosquitos. Minha avó também não é ilusória em
todo seu fofo esquecimento. Todos os dias o mundo
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renasce para ela com cheiro de infância - quando
ela fala dos tempos passados, quando ela se espanta
com o que está presente, e quando ela se bota na
direção do futuro a passos lentos, de pés inchados.
Nada, nenhuma pedra de nenhum centímetro
quadrado destes setenta e sete quilômetros de lar,
é ilusório. É tudo de verdade. Tudo degustável.
Mas até quando? Até quando este sonho será,
assim, tão vívido? Acordarei - mas abruptamente ou
com leveza? Não, não é possível sonhar. Logo não
será mais possível. O tempo de otimismo sei foi, e
qualquer tipo de sentimento de alegria mais duradouro
só se manterá em termos de bolha. Quem sabe o
acontecimento já não aconteceu e o que resta são essas
bolhas, esses sonhos, devaneios mesmo, em que nos
colocamos dentro quando podemos, mas dos quais
logo saímos, por necessidade... Todos os objetinhos,
então, partículas só possíveis dentro dessas bolhas.
Pense na santinha de minha avó, trazida de portugal
por um sobrinho seu, e que diz através da cor de seu
manto se choverá ou não. Se estiver rosa, é porque a
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chuva é certa e em grande volume; se estiver azul, é
porque o céu se limpará, dando vazão ao brilho do sol
forte. É claro que deve ser um simples termômetro
o artefato que articula este mistério, mas nunca quis
saber - e nem quero: a matéria desencantada destrói a
poesia dos objetinhos. Minha avó compreende assim
o mundo, todo encantado de formas belas e cheias de
vida. Ela faz seu sentido somente dentro da bolha.
Pense mais uma vez naquela pequena fonte esculpida
com sapinhos tão simpáticos que te contam histórias,
que vejo desde pequeno, e pela qual me encanto
até hoje. Jorrando uma água antiga, muito embora
trocada a cada mês por meu avô, enxergo nela a vida
do passado, dos bondes e da cidade velha - quando
os homens andavam engravatados a realizar serviços
de despacho aduaneiro, quando tudo isso ainda não
havia sido engolido pela profusão de fotos em preto
e branco, e as cores das calças e camisas vibravam;
quando a letra érre era pronunciada como érrrrrre e
as bocas serpenteavam porrrta, corrrte, rrraça, rrralo;
quando não existiam os espelhos negros e nem se
sonhava com isso; quando o mundo ainda não havia
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sido todo pulverizado em tosses de zeros e uns.
Todos estes objetinhos, compreendidos sob a lógica
da bolha, significando mais que sua mera utilidade
prática. Também os objetões, como a casa-ventania
e a casa dos gatos, só se permitem enxergar deste
modo mágico através da refração luminosa de seu
teto abobadado. Quando paramos para pensar que
sua cobertura colorida pode ser a condição da poesia,
então é possível nos darmos conta: não é apenas que
os significados poéticos dos objetinhos e objetões
só possam ser compreendidos dentro de tais bolhas,
mas também que - e mais importante - estas bolhas
foram criadas por eles próprios, dada a força de
suas presenças, que emana para além de seus limites
físicos. É o contrário do que li na placa de um outro
objetão, a casa-mentira. Lá, escrevia-se: “precisamos
de mais música, mais amor, mais conversa, mais
isso mais aquilo”. Quando, na verdade, se trata
do contrário: “precisamos de espaço para música,
espaço para amor, espaço para conversa” - espaço
para que a poesia possa viver sua vida sem ressalvas.
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Imprescindível, ainda, é esclarecer que, se
precisamos de espaço para a poesia, não é possível
que esse espaço seja feito à partir de um esforço
proposital (pleonasmo). A poesia não se estabelece
deste modo, tampouco assim pode contaminar o
mundo. De modo que só assim ela crie seu espaço, os
obetinhos, objetos e objetões necessitam durar para
furar a normalidade do mundo e significar alguma
coisa a mais que seu desígnio de fábrica. O whisky,
o abacateirinho, as casas, a santinha, a fonte - nada
teria sido nada disso se não tivesse ficado no tempo a
acumular limo e chuva. Quem vê nessas coisas poesia
só o pode fazer porque antes do próprio objeto vê todo
o tempo nele acumulado. Ou vê os dois, revestindose mutuamente. O objeto, investido deste tempo
especial, avança contra o tempo da normalidade
como um cheiro que o contamina suavemente. Nunca
totalizará o contágio, mas marcará o nariz refinado
de maneira indelével, e assim, quem sabe por mais
um pouco, perdurará na totalidade poética do mundo.
Quem sabe a melhor coisa a se fazer seja exatamente
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- nada. Seguir a lida de minha mãe; minha querida
mãe, que tem com tudo um cuidado tão grande que
chega quase a ser uma gripe. Descontagiou-me.
Deixar o whisky em seu canto como quem cuida de
uma pérola, para que sua alma resista e continue
emanando, cada vez mais na direção de uma bolhacéu, um arranha-bolha. Toda a poesia concentrada no
whisky - baba. Seu líquido: um cuspe espesso, da pior
qualidade. Uma bolha tão grande que o acontecimento
tentará engolir mas que não será possível, mesmo
que destrua a terra e a terra destrua o mundo. Uma
bolha investida de uma fé tal que chega a ser - cega.
O whisky, o abacateirinho, a fonte, a santinha,
as casas e toda a miríade de objetinhos e objetões
não serão bebidos por mim e minha família quando,
dentro da barriga do acontecimento, todos estivermos
mergulhados na mais grossa baba - de poeta.
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