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Sergipano auto exilado em São Paulo, trabalhou
desde jornaleiro na Sé até como roteirista em
séries como Lama dos Dias e Chão de Estrelas,
de Hilton Lacerda, além de ter feito parte da
equipe de roteiro no recente longa Piedade,
de Cláudio Assis. Faz rabiscos esporádicos
sobre saudade da família e do sertão presente
na sua infância. Adora bebidas quentes como
conhaque, mas nutre certa paixão e culpa por
uma caipirinha de maracujá bem doce.

AS UNHAS

1 - Faz tempo que Jura passa horas olhando
as próprias mãos. Fico encostado no
umbral da porta e ele de costas, de cabeça
baixa, alisa os pelos grisalhos do antebraço
sob a luz que entra pela janela e depois
sob a luz da luminária. Há três meses
atrás teria acabado de conhecê-lo, o Jura.
Era uma lenda entre meus amigos. Todos
falavam dele, da sua obsessão no trabalho,
da minúcia com as palavras. Talvez Jura
nunca poderia se imaginar trancado
comigo num apartamento. Na pele, ele
deve estranhar a idade, pois do ócio lhe

sobrou tempo de vislumbrar as rugas e o
pontilhado queimado de sol. O sol, quase
uma memória inimaginável em nossa
prisão domiciliar; daqui, ele possui várias
arestas. Nascer quadrado é somente uma
de suas opções. Reclamo em voz alta sobre
o dia em que poderemos sair. Jura me
responde com um olhar esguio, próprio de
seu estrabismo crônico que só piora com a
grossura das lentes dos óculos.
0- Minha tia e eu morávamos numa casa
perto de um paredão gigantesco. Eram
as paredes que continham o rio, parte da
represa. De um lado a água era turva,
amarelada. Muito mato, muito bicho. A
história era que tinha muito jacaré também.
Do outro lado do muro era como deveria
ser o sertão; a terra seca, juazeiros tortos
de um verde forte, imponente, mandacarus
que cresciam cheio de cicatrizes, seus babões

rasgados por passarinhos. O lilás do chiquechique, fosforescente e hipnótico observava
minhas brincadeiras. Os passarinhos: galos de
campina, sofrês, laços de fita, doutorzinhos,
golinhas, raros curiós, banais lavadeiras. Do
meu pai tinha ganhado uma gaiola grande e,
dentro, um Pássaro preto. A comida não era
escassa, mas alimentar esse passarinho era
um inferno na minha vida. Aprendi na marra
como cuidar do bicho. Não era um presente,
era uma missão.
1- “É a comida do dia inteiro” - Jura
reclama que eu não tomo café da manhã.
Seu hábito de comer tanto logo cedo deve
vir de alguma herança muito particular.
Assim como a tremenda preguiça que
ele tem quando se trata de qualquer tipo
de trabalho doméstico. Eu limpo a casa,
cozinho e lavo os pratos. Conto os dias que
estamos presos, tenho tudo na cabeça: dia

da semana, o dia do mês. É uma forma
de não enlouquecer, de não se perder na
subjetividade das horas. As fronteiras
se mostraram frágeis com a doença. O
tempo, particular, é uma forma minha
de me alinhar com a terra. Os números
não podem ser somente o de mortos
que anunciam no jornal. Tudo em casa
vira um calendário: as cortinas, o café, o
sabonete. Jura olha as mãos e parece não
se importar com o tempo, só com sua
paranóia enigmática. Um dia repetia um
nome incessantemente. Perguntei e, seco,
ele somente me respondeu que não se
lembrava. “Shwaitzer”, “Shritz”. Invocava
um fantasma alemão perambulando entre
a sala e o quarto, levando a mão a barba.
O barulho do roçar das unhas nos pelos
grossos já me era familiar. Está tentando
lembrar o nome - deduzo eu, enquanto
tiro meus cochilos no sofá. “Rathvitz”,

“Shultz”, “Fortshvitz”... Seus chiados
ecoavam e me lembravam as cobras dos
filmes de terror. A Anaconda passeava
pelo cômodo. Me lembrava da casa de
minha vó, que depois de colocado o forro
de pvc, o telhado virou morada de uma
serpente que passeava de noite pelo sótão,
acabando com os ninhos de passarinho.
Jura rebocava minha tristeza com
memórias da minha avó. Essas paredes
de lembranças descascavam o branco cal
da pintura em placas grossas de cimento.
Não sabia onde estava vovó. Há meses
não tenho notícias de ninguém. Eu tento
lembrar o rosto dela, mas a imagem não
se forma, como não se forma o nome
indecifrável de Jura. Eu penso nela e me
vem à cabeça o rosto de Zilka Salaberry.
Mesmo que eu tenha certeza que minha
vó está mais pra Tia Nastácia.

0- Aquele homem gordo, de braços longos,
dirigindo sempre uma caminhonete verde,
visitava a mim e a sua cunhada quando
conseguia uma folga no trabalho. Vendia
peças de trator pra Fortschritt e desaparecia
durante meses. Minha tia dizia que ele tinha
outra família na Amazônia. Me contava isso
em perfeitos detalhes hipotéticos, que só uma
cabeça largada no tremendo ócio poderia
arquitetar. Eu ouvia com os olhos pregados
as aventuras do meu pai nas casas flutuantes
sobre o rio. Uma vez ele me bateu bastante
quando, numa das visitas, encontrou a gaiola
vazia. O pássaro preto havia morrido de fome
e, com medo, disse que o teria soltado. Besteira
minha: a rebeldia e o desleixo têm o mesmo
castigo. A ausência, quando se manifesta,
tende a ser brutal. Depois disso nunca mais
ele apareceu, nem pelo telefone. A morte do
Pássaro Preto calou suas passagens, assim
como o bicho calou o canto no luto de sua cor.

Hoje meu pai deve criar passarinhos maiores
em casas flutuantes.
1- Jura se encontrou com o silêncio, ou o
conquistou. Abre a boca só pra reclamar
e pra comer. Seus olhos quase cegos não
olham mais pra nada além das mãos. As
poucas traduções e correções que lhe
mandavam como trabalho reduziram até
chegar em zero. Jura ficou sem trabalho e
eu, aos poucos, sem paciência. Ele, como
se comesse uma fruta, engoliu o silêncio.
Quem é esse homem velho que ocupou
tanto espaço no meu apartamento? Eu olho
pra ele, ele olha pras mãos. Minha poltrona
já não é minha. Meu quarto, minha sala,
ele ocupa espaços quase impossíveis até
na antimatéria. Ontem, num excesso de
comunicabilidade, me pediu o açúcar.
Estava ao seu lado. Usei de sua mesma
técnica e somente a apontei, com o dedo

mindinho da mão que segurava uma fatia
de pão. Estava ao seu lado e ele não viu.
Deu uma volta de uma circunferência
completa, contornou a África, descobriu as
índias, se encantou com o oriente e enfim
descobriu o pote de açúcar. Desconfio que
um olho não funciona mais. Era assim
que um tio me falava que funcionavam os
pobres e os poodles: eles despedaçam, não
morrem. Vão perdendo partes de si até
culminar num vácuo de misericórdia.
0- Minha tia era indiferente aos pássaros.
Era dona de uma maldade infantil, de uma
risada débil e agia comigo como deveria
ser uma irmã mais velha. Me dava broncas
maldosas, me batia sem intuito educativo,
me confessava mentiras adolescentes e era
dona de uma fraternidade gigantesca, porém
inconsequente e demonstrava amor pelas
arestas: me cozinhava ovos, todos os dias.

Sua mão esquerda era atrofiada de um
acidente de infância - um muro caiu e um
tijolo esmagou seus dedos. Prendia um anzol
na ponta do nylon, colocava numa vara e me
deixava sentado na beira do muro para que
eu pescasse Traíras e Corrós, os únicos peixes
que poderiam cair no truque do pequeno
anzol e massa de farinha. Me dizia pra tomar
cuidado com os jacarés. Eu morria de medo
dos jacarés. Uma vez por semana Miranda
chegava em nossa casa pra cuidar da mão
boa da minha tia. Eu sentia o cheiro intenso
daquele esmalte tomar conta da cozinha. A
risada alta das duas ecoava pelo paredão,
assustava os jacarés e os peixes. Minha cabeça
não conseguia pescar em paz, pensando
besteiras.
1- Escrevi dez páginas de um texto, só
como provocação, e lhe pedi que revisasse.
Zarolho, me esnobou completamente.

Me lançou um olhar de desprezo que
poucas vezes me deixaram com tanto
ressentimento. Velho maldito. Não era
como se fosse eu o responsável por
escrever o novo gênesis, era um texto
besta, provocativo, uma piada pra quebrar
o gelo - mas ele não sabia disso! Virou
o rosto antes mesmo até de eu dizer
que lhe pagaria. Não basta usar tudo da
minha casa, comer da minha comida, me
roubar a paciência com seus chiados,
seus dedos de gota roçando a barba, seu
silêncio prepotente. Jura, aos poucos,
me ocupa um lugar inexistente, muito
além no mapa da indiferença, da minha
privacidade. Mas não poderia expulsá-lo.
Seria tomado como um criminoso. Jogálo pela porta de casa seria como atirá-lo
num vulcão. Abandoná-lo num Egito
cheio de pragas. Lá fora o universo se
expande, mas a cidade se fecha cada vez

mais. O espaço mínimo onde partículas
podem conviver cabe num apartamento
de dois quartos sem varanda. O sangue do
cordeiro protege as casas. Uma geração
desgraçada enxotada pra dentro por uma
doença que levanta o tamanco contra
nossos pulmões.
0- Miranda tinha os peitos enormes e um
sorriso que brilhava por conta das obturações.
Quando gargalhava sua boca escancarada
parecia uma mina de prata. Sempre chegava
acompanhada de um homem muito magro,
com orelhas abano que não sabia como cabiam
no capacete de sua moto, que chamavam de
cagador. Ele a deixava na frente de casa, os
dois se beijavam de forma provocativa e o
cagador levantava a poeira do mundo todo
quando saía. Eu não poderia imaginar que
seria dessas imagens que eu me tornaria
prisioneiro.

1- Um dia fiz comida só pra mim. De um
resto de macarrão e alguns legumes do
mês que chegaram com os drones, fiz uma
porção única. Era um teste. Desconfio que
desde que nunca renovei, no banheiro do
corredor, o creme dental, Jura não escova
os dentes. Não sinto seu hálito, pois não
abre a boca. Velho safado e seboso. Ele
se sentou, viu que não seria servido e
simplesmente voltou pra minha poltrona.
Tornou a assistir a tão interessante novela
de seus dedos. Eu que não consegui comer.
A culpa bateu como o sino da igreja matriz
na minha cabeça. Requentei a comida e
pus num prato sobre a mesa, onde Jura
senta. Nesse mesmo momento ouvi, da
janela, alguém cantando uma música. Corri
para ver, mas só alcancei a ambulância
recolhendo o corpo. Quando voltei pra
sala, Jura estava comendo. Um velho que
eu salvo de morrer de fome.

0- Num desleixo de Miranda, roubei um
esmalte verde. Corri para a casa de máquinas
abandonada próxima às comportas e inalei
compulsivamente o cheiro forte pensando em
seus peitos. Pintei somente as unhas dos pés,
para melhor esconder. Do lado de fora da
casa, no chuveirão, batia punheta ao som das
gias, das cigarras e daquilo que me diziam
ser o canto dos jacarés do papo amarelo. Era
uma fortaleza onde eu me masturbava, num
breu absoluto e um cheiro de mofo, algas e
baronesas.
1- Uma semana que eu desconfio que Jura
está completamente cego. A sujeira que
deixa sobre o jogo americano quando
come só aumenta. Cresce também minha
coleção de ruídos: mãos apalpam paredes e
pés de cadeira e mesa se arrastam criando
discretos trovões, parecem ter sido feitos
para se encontrar com as pontas dos pés.

Jura é uma espécie de São Pedro que
controla o clima desse apartamento e que
cria essas miniaturas de tormenta. Da
santidade, lhe transcende o celibato e a
promessa. O mistério, típico dos santos,
já lhe é escasso. Seu silêncio, sua cegueira,
já não me despertam nada. Assim como
quando pequeno me impressionava os
papagaios e, adolescente, me irritava seu
regougo. Mesmo assim não sai da cadeira.
Alisa as mãos e a barba, paciente. Imagino
que, agora que não pode ver, suas mãos
lhe parecem mais interessantes colocadas
como membros no breu do infinito.
0- Naturalmente, passei a pintar as unhas
todos os dias. Marcava a quantidade do
esmalte e, consequentemente, a data do
novo furto. Depois de perceber que minha
tia não teria dado a mínima para meus pés
esverdeados - se é que os percebeu - passei

também a pintar as unhas mãos como
uma forma de provocação mais direta,
apesar de covarde. Em três dias de treino
constante e obcecado já não manchava
mais a cutículas, nem passava uma camada
excessiva de esmaltes. A rotina se colocara
a partir da indiferença das horas no sertão,
do tempo de secar a tinta, as piabas que
caíam no encanto da farinha e o canto das
cigarras no chuveirão e casa das máquinas.
O universo parece não ter sido feito para
ir além - e talvez seu grande erro foi ter
ultrapassado essa linha invisível. Certo dia
o furo do quotidiano pulou diante de mim e
me deixou cair no rio, com vara e tudo. Sem
a desculpa da juventude - pois até o fim da
vida não poderia saber nadar - afundava em
desespero, enquanto minha tia, que segurava
a barra de ferro com a mão boa, me estendia
a malograda. Eu, envergonhado e consciente
inoportuno, escondia as mãos pintadas de

verde. “Jurandir! Me dê a mão, pelo amor de
deus, Jurandir! Os jacarés! Os Jacarés!”.
1- Lembro de um dia em que Jura caiu
no sono sobre a poltrona. Na sua cabeça
uma gia se perdia entre uma floresta rala
de cabelos brancos. E ele não percebia.
Era patético ver a indiferença do homem
contra a luta sem nexo da natureza. Um
anfíbio escala a cabeça de um velho no
intuito de quê? A princípio me assustei,
mas descobri que as gias não são vetores
da doença. Bom pra elas. Coloquei meu
banco por trás de Jura e ri um pouco,
assistindo o esforço da pequena amarela.
Foi uma das últimas vezes que eu
realmente ri. Hoje eu já começo a sentir
falta de Jura. Mesmo do silêncio, dos
ruídos, da indiferença. Era dele a presença
que eu sentia na minha solidão. Não sei
se caiu pela janela, se abriu a porta e foi

levado pela ambulância. Se fez um acordo
com a gia e escorregou pra dentro do
ralo, onde se salvaria imune. Me deixou
somente dez unhas gigantescas sobre um
pires. Afinal, acho que ele também contava
os dias. P
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