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“A única obsessão que todo mundo quer ter: o 'amor'. 

As pessoas pensam que quando se apaixonam elas se completam? 

A união platônica das almas? Pois eu não concordo. 

Eu acho que você está completo antes de se apaixonar. 

E o efeito do amor é fracionar você. 

Antes você está inteiro, depois você racha ao meio.” 

Philip Roth, O Animal Agonizante

“Enquanto esperava seus sinais eu ia sentindo alguma emoção, 

certo suspense, e era isso o mais premente: 

vivenciar as emoções, mesmo as mais rasteiras, 

para o meu coração não correr o risco de atrofiar.”

João Gilberto Noll, Solidão Continental
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Carregador de lixo

Não conseguia dormir. Olhou para a mulher deitada 

ao seu lado. Parecia tão tranquila, tão distante. Flagrou-se 

com inveja dela, do seu sono. Pensou em cutucá-la, mas 

desistiu. Era incapaz de fazer qualquer coisa, por mais 

simples que fosse, que pudesse prejudicá-la. Sentia uma 

necessidade constante de cuidar dela. Nunca deixara de 

amá-la. Via seus amigos perdendo a paixão pelas esposas, 

indo atrás de outras mais jovens, mas nunca sentira isso. 

Ainda olhava para ela com a mesma ternura, ainda sentia 

vontade de protegê-la de tudo. Ajeitou seu lençol, que 

deixava parte de seu corpo descoberto, beijou-a suave-

mente. Ela se mexeu, mas não acordou.

Queria dormir, sabia que tinha que acordar cedo e 

detestava trabalhar depois de uma noite mal dormida. 

Já passava das três quando desistiu. Pegou a carteira de 

cigarro na mesa de cabeceira ao lado da cama e foi sentar 

na sua cadeira favorita na varanda. Passou pelo quarto 

dos filhos que também dormiam. Sentiu como o tempo 

passava rápido. As duas crianças que brincavam pela casa 

já eram homens, surpreendentemente mais altos que ele, 

um formado e o outro quase. Pensou em acordá-los, mas 

voltou atrás. Resignou-se em ficar acordado sozinho em 

casa. Passou pela sala escura e foi até a varanda guiado 
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apenas pela luz natural da lua cheia que invadia parte do 

ambiente. Sentou-se em sua cadeira favorita. Esticou as 

pernas e acendeu um cigarro. Apreciou o primeiro trago, 

soltando a fumaça lentamente.

Pensou em quanto tempo fazia que não parava para 

pensar, que não parava para ter um tempo apenas para 

si. A angústia da insônia foi-se transformando em prazer 

e começou a apreciar o momento. Lembrou-se da ado-

lescência, dos excessos, das utopias. Sempre tivera ideias 

progressistas, sempre a ânsia de conhecimento. Pensou em 

sua extensa biblioteca, nos autores de sua adolescência, no 

sonho de ser escritor. Houve uma época, logo que saiu da 

faculdade, em que dedicou-se quase que exclusivamente 

à literatura. Mantinha só um emprego de um turno pra 

arcar com algumas despesas. Escrevia contos, poemas, lia 

de tudo, frequentava oficinas. Chegou a publicar algumas 

coisas no jornal local. Recebera inclusive um prêmio por 

um de seus contos. Mas a vida acabou tomando outro 

rumo. O romance começado e nunca acabado que fora 

substituído por um cursinho pra concurso público, onde 

conheceu a futura mulher, e se transformara, por fim, 

naquilo que hoje podia chamar de sua vida. Agora aqui 

estava, na varanda do primeiro andar de um grande edi-

fício, sentado, olhando pro nada, lembrando de tudo.

O silêncio do vazio das ruas o levara em uma divagação 

que só teve fim quando viu, ainda distante, uma figura que 

se aproximava. Estava, ainda, a umas três quadras de sua 

rua e vinha num ritmo lento e sofrido. Era um carregador 

de lixo, trazendo em seu carrinho o material acumulado 

durante o dia. Quando chegou mais perto, mesmo do alto 

do primeiro andar e com a vista embaçada pelo cansaço, 

conseguiu perceber a expressão de seu rosto. Não parecia 
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cansado, mas havia uma certa obstinação em seu olhar, 

como se estivesse alheio a tudo ao seu redor, apenas se-

guindo rumo ao seu destino, que, provavelmente, ainda 

devia estar longe de ser alcançado.

Acendeu outro cigarro e não sabia por que não conse-

guia tirar o carregador de lixo da sua cabeça. Aquela cena 

o tirara de seus mais íntimos pensamentos e o trouxera 

de volta à realidade de uma maneira tão brutal que não 

conseguia mais pensar em nada. Deixara de olhar para 

dentro de si para olhar para fora. Agora estava mais uma 

vez em transe, mas o alvo era diferente, não se tratava 

mais de compreender como chegara ali, mas sim de saber 

onde estava. Lembrou, então, de uma notícia que vira há 

alguns dias, talvez a razão daquele homem e seu carrinho 

terem lhe chamado tanto a atenção. Era a história de um 

carregador de lixo que apanhava o lixo com a ajuda do 

filho e que havia morrido no meio da noite, durante a 

volta para casa. O filho, que não tinha mais de quinze 

anos, levara o corpo do pai dentro do carrinho, até em 

casa, e de lá até o hospital mais próximo, que ficava em 

outro município. Imaginou um filho carregando o pai 

num carrinho de lixo durante uma noite inteira e sentiu 

vontade de escrever sobre aquilo. Mais do que vontade, 

sentiu necessidade de aproveitar aquele momento tão 

seu em que se sentia mais uma vez aquele jovem cheio 

de planos e ideais pronto para escrever o que via, o que 

sentia; contar sua história através dos outros, através de 

ações banais ao seu redor, antes que voltasse para sua 

cama, para sua vida.
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A voz

Andavam meio perdidos, soltos na correria do cotidiano, 

cada um à sua maneira. Iam levando a rotina, ainda que 

não soubessem que o que realmente precisavam era um 

do outro. E nada mais.

Difícil perceber essas coisas. Já havia tantas obrigações 

a cumprir, faculdade, estágios, dívidas, pressões de uma 

vida adulta que abre as portas e não pode esperar. Sobrava 

pouco tempo para pensarem sobre o que precisavam para 

tomar rumo novamente, para preencher o que quer que 

estivesse vazio dentro deles. Ambos vinham de relacio-

namentos dolorosos, como o são todos os que duram o 

suficiente para que se pense que vai durar para sempre, 

e isso talvez tenha alguma coisa a ver. Ou talvez isso seja 

simplificar demais a situação.

Quando juntos não havia tempo ruim, sempre sorrindo, 

piadas, abraços, elogios. O mais engraçado era reclamarem 

um pro outro da dificuldade de encontrar alguém que 

valesse a pena. Todos percebiam o absurdo da situação, 

menos eles. Alguns amigos até tentavam rodear o assunto, 

pois seria impossível, e até ridículo, ir direto ao ponto numa 

questão tão óbvia. Perguntavam, da maneira mais discreta 

com que se pode ser indiscreto, se nunca tinha rolado nada, 

claro que sempre na presença de apenas um dos dois para 
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evitar o já presente constrangimento, mas a resposta era 

sempre a mesma. Eram apenas amigos. E não queriam 

estragar isso transformando a amizade em algo mais, que 

só viria – e diziam saber isso por experiência própria – a 

estragar o que tinham. E em parte, estavam certos. É difícil 

acreditar em uma relação. Parece sempre que a amizade é 

mais segura, mais tranquila. Relacionamentos são cheios 

de brigas, lágrimas, discussões por motivos inexistentes. 

Talvez por isso se negassem a enxergar que eram pessoas 

melhores juntos do que separados.

Trocavam confidências, conversavam sobre música, ci-

nema, faculdade, futuro. Nada deixava de ser interessante 

quando estavam juntos. E foram se acomodando com isso. 

Aceitando que, inconscientemente, abriam mão do maior 

valor da sua relação e de qualquer outra possibilidade de 

achar alguém que os fizesse felizes. A projeção da pessoa 

ideal que tinham, mesmo sem perceber, um no outro, 

acentuada pela impossibilidade de estragarem tudo se 

tornando um casal, o que tende a tornar mais evidentes 

os defeitos de cada um, gerava uma acomodação de ambos 

e os distanciando de qualquer proximidade maior com 

outras pessoas. 

É claro que não seriam perfeitos juntos. Haveria brigas, 

lágrimas, mas seriam felizes. Talvez felicidade fosse isso, 

fazer todos os aspectos negativos de uma relação valerem 

a pena. E os risos, os momentos que teriam, se comple-

tando sem nenhum limite, sem nenhuma barreira que os 

impedisse de se tornarem um só, valeriam a pena. 

Quem sabe se, no fundo de suas mentes, nas palavras 

daquela voz que só aparece no fim da noite, naquele mo-

mento de total torpor que se tem minutos antes de dormir, 

no qual toda a verdade da vida se abre aos olhos já fecha-
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dos e cansados demais para se abrirem novamente, não 

soubessem que perdiam tempo. Tempo que não voltaria e 

que não teriam uma segunda chance de aproveitar. Mas, é 

claro, acabavam dormindo, e as vozes de suas consciências 

se calavam, e também adormeciam, dando lugar a sonhos 

estranhos onde se encontravam constantemente, numa 

alegria intensa e cheia de significados, que ao acordarem, 

insistiam em ignorar. O que era uma pena. Só vendo os 

dois para entender a tristeza que é saber que deixavam 

sua história morrer sem nem mesmo ter começado. 

Hoje, continuam perdidos, soltos no mundo, trocando 

suas confidências mais íntimas. De vez em quando, mes-

mo sem querer, um deles até arrisca e confessa que teve 

um sonho estranho com o outro, mas nunca passa disso 

e acabam rindo juntos daquilo tudo, como se fosse mais 

uma piada que só faz sentido para os dois. Continuam 

formando um casal perfeito. Só eles que não enxergam 

isso. Mergulham cada vez mais fundo na acomodação 

fácil da inocência de não perceberem o óbvio, e ainda 

reclamam de não encontrarem alguém que valha a pena. 

Toda noite, porém, aquela voz no fundo de suas mentes 

tenta lembrá-los da verdade, mas os olhos já estão muito 

cansados, e acabam esquecendo o que sempre souberam 

e dormem sozinhos.


