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Veio o tédio e a vontade de brincar 

 

Todo mundo quer saber se existe ou não alguém “lá de cima” intervindo em sua 

vida. Só digo uma coisa: nesta vida intervenho. Por exemplo: quando Roberto 

espancar o playboy, será tanto obra minha quanto dele: eu o coloquei nas 

circunstâncias propícias à ação. Também com o cemitério, de repente o lugar mais 

fácil por onde caminhar. O guia, você pergunta? Eu. 

Obrigado, obrigado. 

É que às vezes me entedio e aí, bom... Aí preciso mexer com meus 

brinquedinhos. Faço o que quero e você não sabe absolutamente nada de mim, nem o 

que eu deixar transparecer ou fizer parecer que é ou não é. Nem sobre mim nem sobre 

coisa alguma. 

Você não sabe de nada. 
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Parecia a encarnação da loucura. 

Velho e muito baixo, o mendigo vestia roupas bem maiores que ele e tão imundas 

quanto: casaco bege, blusa pólo vermelha, calça jeans surrada e tênis encardidos. 

Cabelos brancos e arrepiados, como se uma corrente elétrica os tivesse levantado. À 

mostra entre suas pálpebras vermelhas, os olhos arregalados de insanidade. 

Roberto sentiu-se enojado ao ver o mendigo caminhar em sua direção. 

  Não tem dinheiro, cara. Foi mal. 

  Não quero seu trocado – respondeu o mendigo, numa voz calma que 

contradizia em tudo sua aparência - Ele não vale nada. 

Irritou-se. “Filho da puta arrogante, me enche o saco e ainda quer esnobar?”. 

Olhou para a esposa e procurou conter-se. 

  Então por que você não continua andando, se não quer dinheiro? 

  Quero falar sobre uma coisa com você, Roberto. 

Um estalo. Incômodo pela surpresa desagradável de ouvir o próprio nome sair 

daquela boca. 
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  Como você sabe meu nome?! 

  Calma, amor, ele deve ter me escutado falando com você – interrompeu Laura - 

Acho que ele já está aí há um bom tempo. 

  Foi isso mesmo, amigo? 

Roberto não saberia dizer. Conversava com a esposa na frente do shopping há 

meia hora, observando os inúmeros adolescentes góticos, emos e punks ao seu lado, 

mais uma vez reunidos na sexta-feira quente de Brasília. Gastara todo o seu tempo 

achando-os ridículos. Nem reparara no prato cheio e fedorento que tinha logo ao lado, 

ansioso por uma chance de falar. 

  Eu sei seu nome porque sei.  Tenho uma proposta pra te fazer. 

  É mesmo? Olha só, que coisa... 

Passado o susto de ver o mendigo chamando-o pelo nome, aceitou com prazer a 

explicação de Laura e resolveu se divertir. Tinha uma queda por figuras como aquela. 

Sempre lhe rendiam ótimas risadas. 

  Pois fique à vontade. Faça a proposta. 

  Amor... 

  Que é isso, Laura, deixa o cara falar, vai que é uma proposta irrecusável? Deixa 

ele falar. Mas, antes disso, qual seu nome? 

  Marcelo. 

  Grande Marcelo! Mas... Marcelo de quê? Vamos lá, faça as apresentações 

direito. Marcelo de quê? 

  Só Marcelo. 

  Ah, que sem graça! Ok, ok, só Marcelo. Vamos lá qual sua proposta? 

Marcelo lhe endereçou um olhar grave. Imediatamente, Roberto vacilou em sua 

zombaria. A expressão do mendigo passava ao mesmo tempo insanidade e desafio. 

Nada que ele vira nos lunáticos de até então.  

  Quer conhecer a verdadeira realidade? 
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De imediato a hesitação se desfez. Engasgou. Começou a tossir e gargalhar. 

  É o quê?! A verdadeira realidade? 

  Isso. 

  Do que cê tá falando? Olha, achei que você fosse só um cara estranho querendo 

conversar, mas, rapaz... 

  É por isso que eu não quis seu trocado. Ele não vale nada. Porque nada disso 

aqui é real. 

  Mas não me diga... 

  Sim. Olhe à sua volta. Como você nunca duvidou da realidade das coisas? 

  Eu já duvidei, Marcelo. Claro que sim. Essas pessoas... – Roberto apontou para 

os adolescentes – Isso não pode ser real! - e riu de novo - Você está certo. 

Absolutamente certo. Porque nós vivemos na Matrix, não é? 

  Não sei do que você está falando. Mas tenho que saber da sua resposta: quer 

conhecer a verdadeira realidade? 

Roberto nem conseguiu responder de tão pasmo. Definitivamente o maior 

maluco que já encontrara na vida. Decidiu-se: o olhar não tinha nada de sério ou 

diferente. Só de insanidade mesmo. 

  Dá pra acreditar, Laura? 

Ela permaneceu em silêncio. Parecia tão impressionada quanto o marido, apenas 

um pouco mais respeitosa. Laura não conseguia tripudiar de ninguém, ainda que 

tivesse vontade. O oposto do marido que, refeito, continuou a conversa, o sarcasmo 

transbordando em sua voz: 

  Quer dizer que eu posso sair da ilusão? 

  Sim. 

  Interessante... Por que eu, cara? Não que eu esteja reclamando, estou muito 

honrado, viu, não me entenda mal. Mas, por que eu? 

  Não posso dizer. Quer? 
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  Eu vou ser o Neo? O Escolhido? Eu quero ser o Neo, posso? 

  Você vai conhecer a realidade. Vai deixar de viver nessa ilusão que te cerca. É 

só o que posso dizer. Você quer? 

Como uma criança emburrada, Roberto bateu o pé no chão e respondeu: 

  Então, não vou ser o Escolhido? Ah, Marcelo! Acho que a resposta é “não”. Se 

não posso ser o Neo, não quero! 

Marcelo o encarou longamente, enquanto Roberto apenas esperava a resposta, o 

sorriso zombeteiro no rosto. 

  Você fez sua escolha. 

  Não quer um trocado mesmo, Marcelo? Pra ajudar a comprar sua passagem pra 

verdadeira realidade? 

  Seu trocado não vale nada. 

  Claro que vale, tá escrito aqui, olha só, “um real”, selo Banco Central de 

autenticidade. Que tal? 

  Não vale nada. Nem o trocado, nem o Banco Central, nada. É tudo mentira. 

  Então tá, Marcelo. Pode ir andando, agora. Acho que já nos divertimos o 

suficiente. 

  É uma pena. Você vai se arrepender. A vida ensina. 

  Claro, amigo, claro. E tem te ensinado direitinho a ser maluco, hein? 

Sem responder, Marcelo se afastou. Tomou o rumo que levava ao semáforo em 

frente ao shopping. O horário engarrafava até mesmo o passeio da calçada, mas o 

mendigo não se importou em desviar de ninguém. Caminhou até parar na faixa de 

pedestres. 

  Você viu como ele me ignorou completamente? - Laura comentou. Roberto 

sorriu e desviou o olhar do mendigo. 

  É porque você é parte da ilusão, Laura. Você não existe. Isso é óbvio. 



 7 

  Fico triste com essas coisas, Roberto. Gente como ele... Olho pros meus alunos 

e espero que ninguém acabe assim. 

  Laura, meu bem: acho melhor você se preocupar se seus alunos vão acabar 

daquele jeito – ele disse, indicando com a cabeça os adolescentes, que agora faziam 

uma roda punk no meio da rua. 

Ambos riram, deixando a tensão se esvair. Algum tempo se passou enquanto 

observavam as pessoas ao redor. Mais uns minutos até a hora de buscar a filha no 

colégio e haviam decidido esperar ali. Depois de tantas cobranças e discussões 

contínuas, Roberto sentiu a necessidade de gastar pelo menos algumas horas apenas 

com Laura, ainda que, nos últimos tempos, toda palavra pronunciada por ela tivesse o 

dom de irritá-lo. A programação incluía o shopping com a esposa e um cinema em 

família mais tarde, dessa vez com a filha. 

Ele não olhava para a mulher, mas se virou quando a ouviu murmurar: 

  Eu... Obrigado por estar aqui, amor. Tenho sentido falta disso. Acho que a 

gente pode ficar bem se continuar assim. 

Uma expressão carregada preencheu o rosto de Roberto. Odiou aquelas palavras, 

mas já decidira não aceitar confusão, ao menos por um dia. 

  Laura, eu... 

O toque do celular de Roberto interrompeu sua fala. Contrariada, Laura acenou 

com a cabeça. Ele se afastou para atender, feliz pela desculpa para interromper a 

conversa. E por já ter ideia de quem ligava.  

Na linha, um convite.  

Após hesitar brevemente, respondeu, modulando o tom da voz: 

  Eu já estava pra te ligar, sabia? Ah, não é mentira, juro... Agora não posso, só à 

noite. Lá pra umas dez, e só por uma hora. Bom... Ok, ok, às nove. Como é que eu 

recuso, né? Isso, eu passo aí. Tá, beijo.  

Desligou e se virou para buscar Laura com o olhar, imaginando que desculpa 

daria para faltar o cinema. Deu de cara com Marcelo, a um metro de distância. 
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 Você devia ter aceitado minha oferta. 

 Sai daqui, cara, sai. Já perdeu a graça, e eu tenho coisas pra fazer. 

 Ah, eu sei que tem. Vocês sempre têm que ir pra algum lugar, fazer 

alguma coisa. Nem percebem... 

 O quê, a ilusão? Maluco... 

Marcelo o encarou e pareceu triste, como se estivesse amargurado pelas 

palavras escutadas. 

 Nos vemos por aí, Seu Linhares. 

O coração de Roberto acelerou. 

 Como você sabe o meu sobrenome? A Laura não... 

 Eu sei disso porque sei – disse Marcelo, e o tom repentinamente 

ameaçador da sua voz arrepiou Roberto da cabeça aos pés – É uma pena. Agora é 

melhor se apressar ou vai perder seu encontro. 
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Antropologia dos profetas 

 

Uma regra simples: nenhum profeta pode ser rico, bem-sucedido, dentro do 

padrão ou ter algum tipo de status social. Não é disso que o ser humano gosta. Não é o 

que ele quer. Isso não o satisfaz. Ele aceita profetas que sejam inaceitáveis, porque se 

torna mais crível eles deterem uma sabedoria não disponível aos outros. Afinal, o cara 

é mesmo muito diferente! Deve ter algo de verdadeiro no que ele fala. 

É psicológico: figuras excêntricas são mais bem vistas como enviados divinos. 

Mesmo o pastor tem que falar línguas estranhas pra ser aceito de terno e gravata. 

Diz a verdade, quem você acha um candidato mais plausível a portador de 

alguma Verdade Desconhecida: um rebelde ou um senador? Um pregador do deserto 

ou um estadista grego? Um mendigo iluminado que adivinha seu sobrenome ou... 

Bom, qualquer um? 

Claro, primeiro ele recusou o Marcelo. Nada mais natural, dado o histórico do 

meu querido Roberto. Nem teria graça se fosse diferente. Mas sou criativo. E vou 

provar. Só preciso deixar as coisas mais interessantes, e o véu entre a loucura e a 

lucidez se torna extremamente fino. 

Quer ver? 
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“Cala a boca, pelo amor de Deus!”. 

Por um triz a frase não foi dita. Roberto lamentou ter que manter a velocidade 

baixa e fingiu não ouvir as palavras da esposa. A cada minuto tornava-se mais difícil 

dirigir na pista escorregadia de Brasília, e Laura não facilitava nem um pouco sua 

concentração. 

Haviam abandonado a sessão de cinema pela metade, mas Roberto não via 

motivo para mágoa. Já dissera: a reunião na universidade não podia esperar e Laura 

precisava entender. Mas não entendia, embora disfarçasse com seus comentários 

banais sobre o filme dos Vingadores, ignorados por Roberto. Só Lilian, filha do casal, 

respondia aos comentários da mãe, nos breves intervalos de silêncio. 

Sinal vermelho. Praguejando, Roberto freou o carro. Laura estremeceu e tentou 

continuar a conversa, mas ele não permitiu. 

  Laura, dá pra me deixar dirigir em paz? Falei pra gente cancelar o cinema 

porque talvez tivesse que trabalhar à noite, mas você não quis. Estou com pressa, o 

Daniel me ligou há uma hora, já tive que esperar você passar no banheiro e retocar a 

porra da maquiagem, será que dá pra conversar depois sobre isso? 

Laura se calou. Sua mão começou a tremer.  Respirou fundo. Fechou o punho 

com força para disfarçar. 

  Tudo bem, Roberto. Pensei que você gostaria de falar sobre isso. De nós três, é 

você quem mais gosta dessas coisas. 
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  Mamãe, eu também gosto, tem o Thor, que tem o machado, e ele bate o 

machado e... 

  Sim, minha filha, eu sei – cortou Laura, lutando para manter a voz firme - Mas 

o papai era louco por esse tipo de coisa. Parece que não é mais. 

  A gente pára de ligar pra essas besteiras depois de um tempo. 

  Amor... 

  Laura, pelo amor de Deus, agora não! Tô atrasado, você sabe disso. 

Laura se calou mais uma vez e sorriu, amarga. De fato, passara pelo banheiro 

depois de saírem da sessão. Refizera a maquiagem com esmero, caprichando no 

delineador. Para tirar, dos olhos, as marcas das lágrimas que insistiram em cair. 

O barulho das gotas batendo no teto do carro ficou mais forte e pesado. Roberto 

lembrou-se de ter ouvido, no jornal, sobre a possibilidade de chover granizo naquela 

noite. A previsão do tempo acertara. 

  Maravilha, tudo que eu precisava pra começar bem a noite. Granizo? Puta que 

pariu! Há quanto tempo não chove granizo em Brasília? 

  Começar a noite? Roberto, a nossa noite está quase acabando. Já são quase dez 

horas e estamos indo pra casa. Só você está indo trabalhar, e é por pouco tempo, não 

é? Como assim, “começar a noite”? 

  Tá, Laura, é só um modo de dizer, ok? Me expressei mal. “Começar a noite” 

porque ainda tenho coisas pra fazer. Até do modo como eu falo as coisas você vai 

reclamar agora? 

Roberto sabia transformar qualquer comentário de Laura numa ofensa irreparável 

e uma paranoia incompreensível. Talento retórico adquirido de sua profissão. E Laura 

cedia. A paranoica ainda tentou remendar: 

  Desculpa, pareceu que você estava considerando essa noite como uma farra, 

como se você ainda fosse curtir, ou algo assim... 

  Claro, Laura, claro. Estou indo pra balada. Você não sabia, vai ter um happy-

hour na universidade e eu fiquei responsável pela venda da maconha! 



 12 

Laura se encolheu no banco. 

  Tudo bem, Roberto, não precisa falar desse jeito. 

  Ah, você me irrita com essas coisas. 

Só queria deixar a família em casa o mais rápido possível. Estava atrasado... 

  Pai? 

  Hum... 

  Pai... 

  Fala, Lilian. 

  Posso dormir com vocês hoje? Tô com medo do Loki. Ele quer machucar os 

humanos e... 

  Pergunte à sua mãe. Hoje eu vou trabalhar e só chego tarde. Se ela deixar, você 

dorme com ela e eu fico na sala. 

  Mas, pai, eu queria que você também ficasse com a gente... 

  Lilian, não dá. Entende isso. Por que você não pode ficar só com a sua mãe? 

  Porque... Porque... Porque a mamãe vai ficar chorando e aí não vai conseguir 

me fazer esquecer o medo. 

Laura começou a soluçar, o corpo tremendo. Roberto acelerou. 

  Você está vendo? Até sua filha! Como você pode querer negar que alguma 

coisa está acontecendo!? 

  Cala a boca, Laura! Cala a boca! Eu não acredito que você fica fazendo cena 

em casa com ela assistindo. Guarda isso pras suas amigas, porra! Vai ficar enchendo a 

cabeça da menina de bobagem. Puta merda, Laura! 

  Eu não tenho culpa de você me largar sozinha o tempo todo, de você estar 

agindo desse jeito! Pensei que as coisas fossem mudar depois de hoje à tarde, mas... 

  Eu não quero ouvir! Eu é que não tenho culpa dessa sua carência irritante, 

desse drama que você fica fazendo. Pára! 
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Lilian começou a chorar. O carro se aproximava da Esplanada dos Ministérios e 

ela soluçava no banco de trás. Há muito tempo, os pais haviam trazido a filha ali para 

ver uma exposição de Hélio Oiticica no Museu da República. O artista criara estruturas 

que convidavam o público à interação, os “penetráveis”. Uma das obras incluía 

grandes caixas de madeira, cada uma cheia de algo diferente: almofadas, livros, palha 

ou areia. Lilian adorara. A tarde inteira mexendo em tudo que encontrara. Já anoitecia 

quando os pais sorridentes a arrastaram para casa. Eram felizes juntos. Uma época 

alegre para a menina. 

Diferente daquele momento. 

  Papai, desculpa, eu não quis falar coisa errada... 

  Quieta, Lilian! - ordenou Roberto. 

  Pára de gritar com a minha filha! 

  Como assim, sua filha, Laura? Ela é minha filha também! 

  Pois não parece! Há muito tempo que você não está aqui pra nós duas. Então, 

pára de falar desse jeito, como se... Mas que merda, Roberto! 

Quis ir pra cima de Laura quando a ouviu gritar. Esse tipo de atitude tornava 

atrativa a possibilidade de abandonar tudo. A esposa irritante e melodramática agora 

vinha lhe dar gritos, ditar o que ele poderia ou não dizer à própria filha? As palavras de 

raiva cega exigiam sair de sua boca, e ele se virou para encará-la.  

Por tempo demais. 

Não viu o sinal vermelho e o carro entrando na sua via pela direita. A buzina alta, 

desesperada, e ele tentou jogar o carro para o outro lado, mas era tarde. Percebeu o 

resto em flashes de horror. Enquanto se misturavam em sua mente o barulho dos pneus 

derrapando e dos gritos da família, os veículos colidiram em cheio. Uma dor 

excruciante na cabeça o atingiu e ele deixou de sentir qualquer coisa. O carro de 

Roberto capotou na direção oposta ao outro, arrastando-se pelo asfalto mais alguns 

metros até parar, completamente destruído. 

Granizo. Tudo que ele precisava para a sua noite. 
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Se Lilian pudesse falar com o motorista do carro em que bateram, diria que ele 

era um moço muito legal. Vestia uma camisa dos Vingadores. Completamente bêbado, 

ele teria uma conversa animada com a menina e discorreria, em detalhes, sobre Loki e 

sua tentativa de destruir o mundo. Provavelmente, contaria que ele perde no final. 

Lilian se zangaria, gritaria “Spoiler! Spoiler!”, como aprendera com um amigo da 

escola; e pediria a camisa dele como condição para perdoá-lo. 

Uma pena. 

Lilian não falaria com mais ninguém. 


