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Apresentação
De tanto ver os textos fabulosos que Ana Fernanda escreveu nos dias que
sucederam à partida de Dona Graça, Mônica, sua amiga, falou: “você deveria
escrever um livro sobre o luto”. O que Mônica não imaginava é que, dali a
uns meses, também ela precisaria escrever para organizar o tanto de coisas
que sentiu nos dias que antecederam ao luto de sua mãe, tanto mais no que
veio depois. Na última vez que Priscila viu Dona Maria Auxiliadora, levou a
pequena gata para uma visita hospitalar e fotografou aquele momento de
amor e delicadeza no celular. Foi assim que este livro foi se escrevendo:
intimidade, saudades, sincronicidades, melancolia, estarrecimento.
As linhas foram mesmo escritas e fotografadas em um exercício de criar
para renascer, deixar sair, deixar morrer, aceitar o que não nos cabe mudar.
Enquanto duas das autoras escrevem o luto, nas imagens que você encontrará nestas páginas, há uma fotógrafa tentando recuperar a vontade de ver
e fazer. Ora, por que você tem que lidar com essa dor? Porque ela é comum.
Acreditamos que a criação se faz no encontro com o leitor, que agrega seus
sentidos, experiências e assim tudo se renova. O leitor também escreve para
que esse ciclo de renascer, deixar morrer, aceitar, transformar, se alargue.
Este livro reflete ainda um tempo, um Brasil – estamos em 2021. Nesse
momento, definitivamente, o luto está nos noticiários, nas casas, nas ruas,
assim como sua negação e toda sorte de negligência em torno da vida.
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Queremos olhar para este tempo com olhos de espanto. Sem perder jamais
o estranhamento. Registrar. No fazer, digerir.
Percorrendo tais caminhos, o livro reúne crônicas intercaladas das autoras
Ana Fernanda Souza e Mônica Santana, com fotografias realizadas por Priscila Fulô. De posse dessas informações sobre o processo e sua atmosfera,
convidamos você quem nos lê a realizar essa travessia por memórias e experiências. Convidamos também a olhar para as suas próprias maneiras de
viver e transformar o luto.
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Prefácio
Alex Simões

Estava terminando a leitura da biografia de Lima Barreto, escrita por Lilia
Moritz Schwarcz, quando recebi uma notificação no meu Whatsapp. Era
Mônica me avisando que tinha um pedido indecente para me fazer. Respondi que ela podia ir fazendo o pedido, que já chegaria lá. É que eu sou
ansioso e multitarefa e, enquanto leio, tenho note aberto e celular ao meu
lado e vou respondendo a demandas de trabalho e afeto nos intervalos dos
subcapítulos. Por que começo contando da minha vida num prefácio de
um livro que trata dos ritos de luto enfrentados por duas autoras, mulheres
negras, que têm, entre si, uma longa relação de amizade em Salvador,
em 20COVID1? Porque meu ateísmo de candomblé-budista-psicanalizado
aprendeu a não desdenhar das coincidências e das repetições.
Quando Mônica estava me escrevendo para pedir para escrever este texto,
eu estava lendo sobre o enterro de Lima Barreto, cujo pai morreu 48 horas depois, e sobre como a temática da morte foi um leitmotiv na obra do
autor do Cemitério dos Vivos. A leitura era para um encontro semanal com
uma grande amiga com quem compartilho um rito de luto por uma amiga
nossa que morreu de câncer. Fui mandando prints para Mônica sobre as
passagens relativas ao enterro de Lima Barreto e, ao terminar o livro, leio
sobre a mensagem de Whatsapp que Lilia Schwarcz recebeu de uma desconhecida homônima da irmã de seu biografado, justo no momento em que
ela encerrava o livro. Mandei mais esse print.
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Lima Barreto morreu em 1922, portanto, atravessou a gripe espanhola no Brasil, um
tema que, embora aparentemente não tenha sido objeto de suas escritas de ficção
nem em seus diários, tem me intrigado depois de ler um pouco sobre o contexto do
período. Vivemos outra gripe espanhola e outra revolta da vacina. Escrever sobre
lutos específicos em contextos em que o luto é generalizado nos ajuda a lembrar de
que não podemos desumanizar a dor do luto, não podemos desprezar os ritos que o
luto demanda. Não podemos deixar de prestar atenção ao que e a quem nos cerca.
Ana Fernanda e Mônica nos lembram da importância dos ritos. A primeira nos relata
dois lutos, como filha, como amiga-sócia e sendo mãe do neto que conviveu intensamente com a avó, em seu final de primeira infância. A segunda nos apresenta o luto
de filha, que remete aos lutos da sobrinha e neta, na partilha da dor com sua irmã,
Priscila Fulô, que assina os registros fotográficos presentes neste livro. As escritoras
retornam às casas de suas mães/de suas infâncias, no processo de cuidar (um tema
tão importante e para o qual nós, sobretudo os homens, não somos e muitas vezes
nem queremos ser preparados) e depois para viver e conviver com os espaços físicos
repletos de memórias nada abstratas. A fotógrafa, que já vivia na casa com sua mãe
e é personagem protagonista em algumas das crônicas, revezando-se nos turnos
hospitalares, atua como testemunha em seus registros nas casas das cronistas, e
que, embora não a autorretratem, através de punctuns, sinalizam sua presença
luminosa.
Pasta de dente infantil, cheiro do quarto da avó, Yemanjá, Omolu, São Roque, o
corte de cabelo, o que responder sobre como vai a mãe, como receber as mensagens e os afagos dos amigos, animais de estimação, modos de servir à mesa, os
trajetos pelas ruas de uma Salvador em pandemia, são palavras-frases-imagens
que ficam vagando pela minha cabeça após a leitura deste conjunto de crônicas
sobre ganhar-perder em luto.
Tem muita generosidade nas páginas a seguir. Casas são literalmente abertas,
quartos e leitos de hospital, desejos recalcados em nome do bom-senso, inseguranças, fragilidades, serenidades e experiências compartilhadas. Imagino que o(a)
leitor(a), assim como eu, vá encontrar outras coincidências que darão um frio na
barriga de vez em quando e uma sensação de afeto pulsando em todo o livro. A
amizade não ameniza a dor, não suplanta o luto, mas nos ajuda a dar sentido à vida.
A amizade é um afeto substantivo.
10

11

Já não sei mais fazer café
Ana Fernanda Souza

Já não sei mais fazer café.
Por mais ou menos 15 anos – 13 de casada, dois vivendo com minha
mãe – eu preparo café pra duas pessoas. Podia não ser o melhor café do
mundo, mas... bom, eu gostava do café que eu fazia.
Agora me dou conta de que não sei fazer café pra uma pessoa só. O de
hoje, por exemplo, saiu forte demais.
Quando se completou um mês da partida de minha mãe, era véspera de
Natal. Trinta dias de uma ausência que me era lembrada diariamente, naquele café que não saía bom.
Depois do sepultamento, tudo o que eu mais queria era retomar a minha
rotina, voltar ao normal. Quando ela se internou, eu fiquei 20 dias cumprindo um dia-a-dia de trabalho-hospital-casa. Recebi três dias de licença
logo depois da sua morte. Estava sofrendo, mas o que eu mais queria era
– como é mesmo que se diz? – su-pe-rar. Aceitar que a morte faz parte da
vida, que a hora dela havia chegado e que ela estava em um lugar melhor;
não ter crises de choro no meio do dia, não sentir culpa pela quantidade
de vezes que trabalhei até tarde quando poderia estar com ela, não sentir
o mundo girar quando saía na rua.
E eu fiz isso. Retomei minha vida normal, voltei a trabalhar e a fazer farra.
No primeiro Natal sem ela, fizemos um jantar em família, que não foi es12

pecialmente alegre, mas teve ceia, presentes, crianças e família. Celebrei
réveillon e carnaval, brinquei com meu filho, fui à praia, paquerei. Tudo na
rotina, tudo normal.
Mas retomar a rotina é especialmente doloroso, porque tudo volta ao lugar
– mas na verdade não volta. Resta uma lacuna, um lugar que fica para
sempre aberto. Mesmo que os dias estejam todos ocupados, que o verão
esteja trincando, que o trabalho exija hora extra. Mesmo que eu compre
uma cafeteira pequena pra mim.
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Haverá cura ou sobre o tempo
Mônica Santana

“Tem que pegar folha de anativo e colocar cruzado atrás das portas e janelas.”
“Tem que mandar rezar missa todo mês.”
“Tem que defumar a casa de dentro para fora e depois de fora para dentro.”
“Tem que seguir na terapia. Tá doida de suspender justo agora?”
“Tem que ouvir o mantra durante 17 dias por 11 minutos.”
“Tem que fazer um inventário com um advogado especializado.”
“Tem que resolver a situação do negócio dela. Precificar tudo, ver o destino da
área comercial e não confie em ninguém!”
“Tem que mudar para a casa de sua mãe. Vai deixar sua irmã sozinha?”
Sete dias depois da morte de minha mãe, saí direto da sua missa para o dentista. Extraí o dente que me doía diariamente há dois meses, mas não podia
tomar providências porque estava diariamente com ela no hospital. Dez dias
depois de seu falecimento, levei o gato para a castração e passei duas noites
em claro com ele, evitando que lambesse os pontos. Entrei na espiral da destinação dos objetos e roupas. Comecei as obras de reforma da casa. Peguei um
trabalho desafiante. Não, não descansei. E felizmente me indicaram esse tal
mantra, porque os 11 minutos em que o escutei diariamente, em posição de
lótus e mãos de oração, era a hora em que me deixava cobrir pelas lágrimas.
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Secava o rosto rapidamente, respirava e deitava para dormir. E assim foi, por
um período.
Naqueles primeiros dias, a coisa mais reconfortante não era me cercar de
tarefas e responsabilidades, mas sobretudo ouvir as pessoas amigas que conheciam aquilo que eu estava sentindo. Ouvi-las me aliviava. Me dava pistas
de como seria viver a partir de agora, com aquela ausência: luto não se cura,
apenas se cria costume. Costume de olhar para algo que te lembra alguém
que você amou e que está ausente de modo definitivo.
Naquelas incontáveis mensagens e ligações que recebi, uma delas foi preciosa: “você vai ganhar certa coragem para fazer coisas que não faria, uma
liberdade estranha. Descobrir que pode fazer de qualquer lugar sua casa e
fechar os olhos para se conectar com ela. Pode parecer egoísta, mas não é.
É aceitar essa nova liberdade”. Amar alguém muito, incondicionalmente, é
perder um pouco da liberdade: há que se cuidar, zelar.
Seis meses depois, vos digo: luto não se cura mesmo não. Só acontece que
um dia você acorda e já não sente aquela dor logo que abriu os olhos. Ou já
não se entristece quando está diante de algo que aquela pessoa amava muito.
E até consegue rir e aí descobre que está ficando bem. Mas ainda assim, sem
saber o porquê, no meio de algo que está fazendo, até bem, vem um choro
que já não entende… e aí, lembra que a ferida está melhorando, mas ainda
há pontos de inflamação.
Não tem que nada, além de cultivar amor e compaixão por si, viu?
Aceitar as comidas gostosas que as amigas enviam, porque, sim, comer bem
conforta. Dendê então, conforta demais!
Banho de folhas bem maceradas para mim é um conforto e tanto, grande e
perfumado.
Nadar de manhã cedo em águas morninhas remete àquele útero em que
estive há tanto tempo. As águas trazem silêncio e abrigo.
A cura está no viver e aceitar que na travessia há dor, há ranhuras e os aprendizados do ato de caminhar. E a caminhada quase sempre se dá por estradas
curvas, com descidas, subidas, poeira, alguns pedregulhos, mas, sempre que
possível, cachoeiras e córregos para matar a sede e contemplar a imensidão.
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Cada hora, sua magia, e apenas no presente, a chave de entendimento que
não há um estado único nem de tristeza, nem de saudade, nem de uma almejada felicidade plena. O tempo gira em sua espiral e ele é Senhor.
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Cabelo

Ana Fernanda Souza

Meu cabelo já tinha perdido o corte há tempos e enfim agendei uma hora
com Aline.
Cheguei lá com meu filho.

– Como é que está sua avó?
Meu filho olhou pra mim sem saber como responder. Eu fui em socorro:

– Aline, ela acabou morrendo...
Havia pouco mais de um mês da morte. Ela pôs a mão no ventre, o olho
encheu de água: “Essa notícia doeu”.
Aline cortava o meu cabelo e o de minha mãe. De primeira, fiquei com
ela durante o corte e minha mãe falou sobre a própria infância, o quanto
doía ser uma criança de “cabelo ruim” – ouvi histórias que eu nunca tinha
escutado dela, graças à sensibilidade de Aline.
Aquele encontro repercutiu em minha mãe por dias... “Quem diria que um
cabelo deixaria tanta mágoa?” – ela me perguntou certa vez.
Naquele dia, Aline repetiu o mesmo corte de cabelo em mim – justo ela,
que gostava tanto de variar (e justo eu, que adorava dar corda à criatividade dela!). Mas depois de tanta mudança, eu precisava do conforto de pelo
menos me olhar no espelho e enxergar o mesmo reflexo.
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Nina aninhada em abraço
Mônica Santana

Não sabemos de onde ela veio. Disseram que uma gata teve uma ninhada
na Baixa dos Sapateiros e os filhotes estavam andando por ali. O fato foi
que a pequena Nina, que veio a ser chamada assim por conta da reprise de
Avenida Brasil naquela época, avançou porta a dentro quando minha mãe a
abriu para entrar em casa. Bicho de estimação nunca se fez ali. Houve um
episódio triste do cágado que minha avó ganhou e que eu soltei para viver
a liberdade num dia de chuva no pátio de casa: morreu afogado, tamanha
a tempestade. Desde então, animais desejados naquela casa, nunca mais.
Nina era muito pequena e visivelmente desassistida: faminta, muita cabeça, pouco corpo, assustada, secreção escura descendo dos olhos. Maria
Auxiliadora, sempre desconfiada com gatos, bicho traiçoeiro, como se dizia
por ali, estimou dar uns dias para a gata se alimentar e restabelecer.
Resgatei fortes argumentos, como as recomendações do nosso babalorixá de que aquela casa precisava de um gato. Providenciei uma caminha,
comedouro, ração adequada, vermífugo e apliquei soro caseiro nos seus
olhos. Na minha primeira visita a partir de sua chegada, levei tudo e tratei
de me aproximar da pequena. Ela dormiu em meu quarto e minha mãe
asseverou que não permitiria algo assim, “aonde eu vou deixar essa gata
subir na minha cama”. Naqueles primeiros dias, ela tinha certo medo de
Nina e criava obstáculos para que não entrasse em seu quarto, tanto mais
em seu guarda-roupas.
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Dali a um tempo, minha mãe comprou uma manta vermelha muito bonita.
Não sei bem porquê, mas calhou de Nina ver, deitar e gostar. Ela abriu
mão da manta que, mais um tempo depois, passou a ficar disposta sobre
sua cama – a essa altura, claro, Nina já frequentava seu quarto. Nos dias
em que minha mãe voltava fatigada das sessões de quimioterapia, a gata
deitava-se sobre seus pés, fazia-lhe uma companhia da qual ela gostava a
ponto de mudar a voz.
Certa manhã, Maria Auxiliadora não conseguiu se erguer da cama e seu
corpo não reagia. Nina passou a deitar em volta de sua cabeça, cobrindo a
careca. Mesmo quando havia risco de minha mãe cair sobre si, pela incapacidade de caminhar causada pela neuropatia, gerada pela quimioterapia,
Nina, muito destemida, sempre ficava por perto. Parecia querer protegê-la
de algum modo.
No mês seguinte, minha mãe ficou internada em unidade semi-intensiva
e, diariamente, pedia para ver imagens de Nina. Perguntava se poderia ver
sua gatinha, dizia que sentia falta de dormir ao seu lado e receber seu calor
nos pés. Eu segurava sua mão e lhe garantia que em breve estariam juntas.
E assim foi, no final do mês de junho, pôde voltar para casa e passar as
tardes com a gata aninhada aos pés. “Essa gata é meu ouro”, disse muito
enfática, após uma das fugas de Nina pelo telhado alheio. Sua expressão
indicava que não permitíssemos que ela escapasse definitivamente.
O câncer foi implacável, mais uma vez minha mãe voltou ao hospital. Na
sua ausência, Nina dormia em sua cama, habitava seu quarto. Olhava a
janela, atenta. Nina ficava 24 horas sozinha durante os plantões de acompanhamento que minha irmã dava com nossa mãe no hospital. Aos poucos,
ela já não perguntava mais sobre dormir com Nina. Havia um entendimento
implícito de que não voltaria para casa com a irreversibilidade do quadro,
mudança de hospital e ida para uma clínica de cuidados paliativos, mais
humanizada e com mais conforto. No site, vimos que havia permissão para
visita do animal de estimação. Então, assim que foi cumprido o período
de observação, a partir de sua chegada, buscamos orientação para que a
visita fosse autorizada. E numa tarde de quinta-feira chuvosa, Priscila se
empenhou em colocar Nina na caixinha e levá-la até a clínica. Nina recusava-se a sair da caixinha. Minha mãe dormia profundamente sob tantas
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doses de morfina. Após horas de espera, saiu da caixa para explorar o
quarto de hospital e minha mãe abriu os olhos. A enfermeira nos encorajou:
“coloque a gatinha na cama”. Não sabíamos se era permitido, mas se não
era, foi. Nina deitou seu corpo peludo e gordinho ao lado de minha mãe,
que já não falava, dada a piora no quadro. Mas seus olhos expressavam
emoção. Nina estava ali!
Em pé, ao lado das duas, meus olhos se enchiam da mesma água inexplicável que escorre agora, enquanto escrevo essas linhas. Daqueles momentos que sabemos que a vida se faz, que a memória se grava e que não
a esqueceremos. Nina agarrou-se à camisola de sua dona quando fomos
recolhê-la. Parecia não querer soltar seu abraço. Dali a 12 horas, minha
mãe partiu, depois de uma noite de extremo padecimento. Partiu enquanto
eu tomava café da manhã, ao seu lado. Senti como se ela estivesse esperado o encontro com sua grande amiga, para se ver liberada em seguir a
sua nova morada.
De volta do seu enterro, chegando em minha casa, depois que tomei banho,
encontrei meu gato, Fuligem, defecando sobre o tapete branco em meu
quarto. Reclamei severa: “não bastava eu voltar de um enterro, Fuligem!
Você faz cocô no tapete branco!”. E depois ri. Ri muito. Ri pela primeira e
única vez naquele dia. Fuligem dormiu ao nosso lado, entre mim e minha
irmã, naquela noite em que precisamos de tranquilizante para fechar os
olhos e aceitar que seria assim dali em diante…
Agora, antes de finalizar este último parágrafo, enxugo o rosto de um choro
alto de saudades, dessas memórias desafogadas. Peço perdão pela pieguice. Mas é preciso dizer que Nina, que agora mora comigo, despertou de
seu sono da tarde e me assistiu chorar. Sem proximidades, nada não. Ela
só me disse assim: eu tô aqui, viu?
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Perder a mãe
Ana Fernanda Souza

“Perder a mãe” é uma expressão estranha. A gente não perde algo do que
é feito. Sou 50% ela, está aqui, mesmo que eu não quisesse. Como poderia
perdê-la?
(Não confundir com “se perder da mãe”, que é quando a gente é criança,
não dá a mão a ela e some. Meu filho Otto já se perdeu de mim, quase
morri de susto. Mas eu não lembro de ter me perdido dela.)
Em 23 de novembro de 2019, perdi a minha mãe. Parece muito tempo,
parece pouco tempo, mas parece que aquele dia ainda não acabou: minha
chegada ao hospital com medo do estado em que iria encontrá-la, pois ela
havia retornado à UTI na noite anterior; o pedido do médico para conversar
comigo, antes que eu fosse vê-la.
“Não há mais muito o que fazer” – e a questão mais dura que já tive de
responder até então: “você quer mantê-la viva artificialmente ou deixar a
natureza seguir seu curso?”.
Telefonemas, mensagens, gente chegando. A equipe médica flexibilizando
nossa permanência na UTI para que a despedida acontecesse.
Os amigos presentes, meu pai, a gente lembrando de histórias antigas,
contando para ela as novidades, paquerando os médicos bonitos, rindo e
chorando juntos.
A aflição de ver cada sinal vital diminuindo, lentamente.
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No momento exato em que a contagem de batimentos parou, eu estava
acompanhada do pai do meu filho – que acaso incrível: a pessoa que estava segurando minha mão quando pari, estava ao meu lado quando vi a
morte tão de perto.
Senti as pontas da existência se tocarem – a vida e a morte, meu filho e
minha mãe. A chegada do médico, para atestar o fim. E o abraço sentido
daquele homem que parecia tão jovem, mas que, pela força do ofício, parecia já ter visto a morte por tantas vezes.
Conduzir o corpo para fora da UTI.
Tios, agente funerário, documentos, dinheiro.
“Com que roupa ela vai ser sepultada?”, uma amiga me acompanhou até o
apartamento e escolhemos juntas o vestido mais bonito.

– Você quer maquiagem nela?
– Sim, por favor. – aonde que minha mãe ia se permitir sair deste mundo
sem estar belíssima?
Minha mãe partiu, não a perdemos. Ela partiu, deixou um grande amor,
uma filha e um neto. Muitas histórias, muitas amigas e muita saudade.
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A morte precisa vir
Mônica Santana

A morte precisa vir. Para que haja vida, para que haja movimento, chão
novo, comida e cama para todos. A morte precisa vir. Ninguém diz. Não é
bonito. A gente quer viver para sempre, mas a natureza, essa mãe nossa
querida, nos mostra todos os dias que a morte precisa vir. Que o sol nasce, ascende e desce no horizonte. Que a Lua se renova e míngua a cada
ciclo. Que a maré enche e esvazia. A gente não admite e cria nossas fantasias para caminhar pelo mundo sem lembrar que a morte virá, cedo ou
tarde. E aí a gente economiza amor, riso, desperdiça sonhos, nem sempre
dá o adeus com a devida atenção. A morte virá e pode ser que tudo fique
em suspenso, meio inacabado.
Num dia de sensível piora de minha mãe, quando finalmente foi revelado
que seu câncer havia alcançado a metástase de um modo inesperado e
agressivo que impossibilitava submetê-la a novas sessões de quimioterapia, a médica plantonista me viu no quarto com os olhos marejados. Ela
pediu-me licença e me advertiu que há horas em que não há outra oração
possível, além do pedido de libertação da dor. Seja o que isso representar.
Entendi sua mensagem. Não havia mais muito tempo.
É estranho perceber que, a cada dia, um tanto menos da pessoa está ali.
Mais da dor se faz presente naquela ausência de si e de brilho. Até que os
olhos já não mais acompanham e as palavras não se fazem articuladas.
Quando toda a pessoa é dor, não tê-la parece a única oração possível.
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Ajoelhei-me no altar, numa segunda-feira de agosto, e pedi para que a
libertação viesse. Nada que ela já não pedisse, sempre que o efeito da
morfina se esvaía. Sua consciência pedia para o ciclo se fechar. Numa de
suas últimas frases, ela concluiu: “essa já não sou eu. Eu não sou assim.
Eu sou alegre, eu não sou só dor”. Conhecedora de si, sabia que era muito
além da dor, era sempre irreverência. Também, era a mulher mais resiliente
que já conheci.
Naquela madrugada de sexta-feira, nenhuma dose de morfina permitira-lhe
dormir. Tantas enfermeiras entraram e saíram. Nada mais podia ser feito.
A última delas me disse: “se você não descansar, não vai aguentar esse
tranco, querida”. Eu já não aguentava. E parte de mim estava indo também.
Enquanto tomava café na manhã seguinte, a morte veio e a levou. Eu não
a vi. Não vi o momento exato da passagem. Não segurei sua mão. A morte
passou rápido. E com sua passagem, chegaram as dúvidas: será que fiz
tudo o que poderia? Que deixamos de dizer algo? Por que foi desse jeito?
As perguntas ficaram no ar, sem sustentar muito. Aquele corpo tinha tantas
marcas de consumo pelo tempo, pela vida, pelo gasto, pelo câncer, por
tanto e tudo. E aquela morte que chegara, era começo de outro tempo.
Essa senhora, morte, visita para abrir outras portas, despir daquilo que já
não serve e criar novos ciclos.
Tão certo assim que quando já dava esse texto por terminado, na televisão
alguém cita Seu Zé Pilintra, que faz truque com o ditado “para morrer basta estar vivo” e nos diz que “para viver, basta estar morto”. E aceito esse
acaso, para aceitar a transmutação daquela presença e vida.
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Quando o Estado planta a morte
Mônica Santana

Escrevo esse texto numa segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Crônica
é aquele tipo de texto que tem uma relação muito intrincada com o tempo,
a hora, o dia, com a atmosfera comum. Por isso, ele é perecível; assim
como as mãos que escrevem estas linhas, a crônica morre. Rogo ao Tempo
que a minha também deixe de fazer sentido o mais depressa possível. Porém, temo que não, devido ao andar dos últimos 500 anos.
No começo do fim, quando gente do outro lado do Oceano, mais ao Norte,
chegou nessas paragens – só de respirar espalhou tanto sarampo, gripe
disso, gripe daquilo, febre assim, febre assado, varíola, que empesteou
a terra. Aqueles 3 milhões de nativos foram sendo abatidos das mais diferentes e eficazes formas. Para agilizar o trabalho de perecer gente, os
autointitulados novos donos da terra espalhavam suas roupas muito gastas, muito sujas, muito empesteadas pelas aldeias, deixando seus objetos disponíveis ao alcance dos homens, mulheres e crianças que, assim,
morriam muito facilmente. O exitoso trabalho da civilização reduziu aquela
gente a 750 mil indígenas. Os pardos, brasileiros, eram impedidos de se
considerarem descendentes ou terem qualquer fiapo de memória ou identidade – pausa, porque isso entra em outra conversa que aqui não convém,
por ora. Podemos apenas reforçar que o roubo da memória é tão perverso
quanto o roubo da vida. Brasil, campeão em mastigar ossos, sangue e
peles vermelhas e pretas.
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Definir quem morre assim rapidamente, da bala perdida que só se desvia do alvo
nos bairros populares, do vírus que se espalha, da vacina que não chega, do excesso das chuvas que, vingativamente, inundam as casas num canto do Brasil,
enquanto outro não vê gota de água e sofre com o deserto que se formou ao sabor
dos ventos, dos rejeitos da mineradora que espalha lama, entre tantas outras obras
de um aparente acaso, faz parte de um projeto tão antigo quanto a nomeação deste
território como Brasil.
Um filósofo camaronês, o fascinante Achille Mbembe, deu nome ao modo como
o Estado governa nas antigas colônias: Necropolítica. Segundo ele, foi justamente
debaixo da linha do Equador que se forjou um poderoso e eficiente laboratório da
morte como parte da construção do Estado e da ideia de sociedade ocidental. A
morte como uma cultura, como um projeto de poder que permeia as relações nos
novos estados contemporâneos.
No meio das festas de fim de ano, na periferia ou nas mansões da gente de bem, no
sul da minha amada Bahia, pessoas vestidas de branco gritavam “foda-se a vida”.
Essa frase infeliz diz tanto desse lugar aqui: na primeira missa em Porto Seguro, no
meio da oração, alguém deve ter soltado um “foda-se a vida”. Quando precisaram
quebrar os ossos dos africanos que morriam nos navios que chegavam ao Brasil
no Século XVIII, afinal não haveria terra para sepultar toda aquela gente, alguém
também gritou “foda-se a vida”.
Enquanto escrevo este texto, recebo uma mensagem no WhatsApp sobre a iniciativa do Ministério da Saúde que, por conta do atraso na chegada das vacinas, por
obra e graça de sua ineficiência, anunciou a compra de 195 urnas funerárias para
atender às comunidades indígenas do Maranhão. Escrevi ineficiência apenas para
vir aqui desmentir: a palavra correta é eficiência.
O senhor Mbembe não discordou do filósofo francês Michel Foucault que décadas
antes cunhou o termo Biopolítica, esse modo de fazer a gestão da vida e dos corpos
por parte do Estado. É que para algumas paragens do planeta, mais que garantir
a vida, o que está garantido efetivamente é a morte. Não há nenhuma proposta
eficiente, nenhum sonho, nenhuma aspiração de vida, de florescer, de verdejar,
de promover gozo, saúde, alimento, riso. Arquiteta-se a cidade, o desejo, a própria
palavra, a fim de perecer, gastar, exaurir, deixar morrer. E o mais trágico dessa
genealogia que brinquei de fazer aqui é saber que não se trata de um projeto de
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governo, afinal governantes vêm e vão. O mais triste dessa genealogia é saber que
esse é um projeto de Nação. Em nossos sonhos e modos de fazer está introjetada
essa tal necrose.
Há quase duzentos anos, os africanos escravizados no Recôncavo Baiano começaram a brincar uma brincadeira chamada Nego Fugido. Enegreciam ainda mais suas
peles, faziam uma saia de palha de bananeira e se jogavam nas ruas de Acupe,
Santo Amaro. No mês de julho, toda a cidade é tomada por “nêgas”, caçadores e
militares; também correm os caretas, com suas roupas coloridas e assustadoras.
Por lá, me explicaram que aquele foi um jeito que os africanos encontraram de
dançar para diminuir a fúria da morte que era implacável naquele chão. Como essa
entidade parece seguir com sede há tantos anos, ainda hoje, faz sentido dançar.
Chegamos na marca de 218 mil pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19 nos últimos dez meses. Nessa conta não entram pessoas que morreram
porque não encontraram UTI para se internar, por outras complicações ou agravamentos de diversas doenças. Conheço pelo menos duas histórias de pessoas que
morreram sem chegar na UTI ou porque a UTI chegou tarde demais em 2020. Nessa conta não entram as pessoas que nem chegaram ao atendimento médico. Não
entra os que deixaram de respirar por falta de cilindros de oxigênio, em Manaus,
que já ameaçam faltar em outras cidades do Norte do Brasil. Nessa estatística
também não entra o sobrinho de uma amiga que foi para um paredão “foda-se a
vida” no meio da pandemia e foi fuzilado por engano, por uma facção em guerra
na periferia de Salvador.
“Todo mundo morre, lamento”, disse o senhor que preside este país… ou alguma
frase parecida com isso. Aquele filósofo francês do qual falei lá atrás lembrou que o
maior poder de um Soberano era determinar quem merece viver, quem merece morrer. Já o filósofo camaronês, acrescentou que às populações que vivem um cotidiano
necropolítico é roubado o direito ao luto: elas não têm tempo de assimilar as perdas,
tão constantes. E assim cria-se um ambiente ainda mais propício para a morte: quando a vida não tem mais tanto valor.
Rogo ao Tempo que essas linhas malfadadas percam sentido quando você
estiver a ler. Rogo que Tempo dê uma volta em Cronos para que essa crônica pareça uma arqueologia distante. Rogo, de todo meu coração, de toda
minha alma. Rogo para Nossa Senhora da Boa Morte, para Nanã, quem
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molda o barro do nosso corpo, para que a vida seja um projeto verdejante
nesse lugar que se chama Brasil, nome de uma árvore. Que a vida floresça
e que tenhamos direito a chorar nossos antepassados, sem pressa, sem
urgência. Que as lágrimas não se sobreponham umas sobre as outras,
numa infindável lista de nomes de vidas abreviadas. Preciso agora dar um
ponto a essa crônica-oração. E que nela dance o sonho de que o tempo
mude, brotando vida.
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Tati

Ana Fernanda Souza

– Aninha, vamos na casa de mamãe?
– Vamos, amiga.
A casa de mamãe, no caso, era a Colônia de Pescadores do Rio Vermelho.
Estávamos na Avenida Lucaia, ali na Embasa, e Tatiane me fez atravessar
as duas pistas, toda a rua do Canal e andar mais um bom pedaço porque
ela sentiu no coração que era hora de fazer uma saudação para Yemanjá.
“Me fez” é modo de dizer: não havia nada que ela me pedisse que eu não
fizesse. Tati foi a primeira amiga que fiz na faculdade – lá se vão quantos
anos? – 24! Nos formamos juntas, dividindo o mesmo trabalho de conclusão de curso. Fomos sócias e, o mais importante ainda pra mim, moramos
juntas quando eu saí, pela primeira vez, da casa de minha mãe. Sim, quando o ninho materno ficou pequeno e eu senti que poderia voar, foi ela a
minha parceira de jornada.
Era final de tarde, mas era quase verão – e em Salvador, o sol das 17h de
novembro ainda queima. Havíamos passado o dia em pé, ministrando palestras, estávamos carregando peso, mas Tati queria falar com mamãe e eu
não poderia negar. Era mais acertado dizer que eu não poderia me negar
à companhia dela, já que ela iria de qualquer jeito. Na época, eu era mais
ligada a essas coisas invisíveis e, quem sabe, ela não estava ali para me
lembrar que eu deveria também saudar essa mãe das águas, que (dizem)
rege a minha cabeça? Pois, fomos.
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Chegamos, ela tirou a sapatilha e entrou; também tirei pelo instinto de imitá-la. Ela ergueu as mãos e fechou os olhos, estava rezando; eu devo ter
feito alguma oração também e me detive a examinar o espaço, nunca havia
entrado ali. Havia inúmeras velas acesas e imagens da bela sereia, o lugar
era encantador. Ainda me admiro do quanto Salvador me surpreende, eu ali
praticamente todo dia e nunca tinha me dado ao trabalho de entrar.
Despedimo-nos após esse breve e inesperado ritual, íamos para lados opostos, mas voltamos a nos ver no dia seguinte. Não nos encontrávamos com a
frequência dos tempos de faculdade, claro, mas a presença de Tati na minha
vida era segura.
Quando minha mãe morreu, no velório, Tati levou rosas brancas e fez, em
silêncio, um breve ritual. A memória me trai, não lembro o que ela me disse,
mas lembro que sorriu - aquele sorriso onde caberia Yemanjá e seu mar.
Onde cabia um coração.
Pouco menos de um ano depois que minha mãe morreu, Tati também partiu,
de um jeito que eu só posso chamar de estúpido.
Começou com uma mensagem enviada pela filha dela: “minha mãe está
internada”. Mas como?, falei com ela ontem e ela estava ótima! É nessa hora
que a morte zomba da gente – como se estar saudável agora, ou há dez minutos, ou há 15 anos, fosse um salvo conduto para a sua chegada repentina.
Continuou numa troca frenética de mensagens entre amigos e familiares, o
que durou a tarde, entrou pela noite e varou a madrugada. Era 2020, já estávamos vivendo a necessidade de isolamento social, motivado pela pandemia
da Covid-19 e não podíamos nos encontrar. E terminou por volta das 5h da
manhã, com uma mensagem de áudio enviada pela mãe de Tati, a coisa mais
dolorosa que já escutei até hoje: “o que fizeram com minha filha?”
Terminou.
Eu estava isolada há meses, trabalhando em esquema home office durante a
pandemia. Dona Helena, mãe de Tatiane, foi a primeira pessoa que abracei.
Quando minha mãe morreu, tive pressa em superar. Um pouco porque
precisava – trabalhava de 8h às 17h, eram três dias de licença e vida que
segue; um tanto porque achava que deveria. Superar. Esse videogame de
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mau gosto que é a vida, em que as fases se sucedem, a atual mais difícil
que a anterior (e se segure para o que vem pela frente!) e é preciso superar. Fiz um esforço tremendo para superar, para “ficar feliz porque ela
descansou”. “Lembrar dela com alegria” e todos os malditos clichês que
ouvimos e repetimos quando alguém morre.
Quando Tati morreu, eu parti ao meio, em dor. Não superei. Pelo contrário,
adoeci. Recebi pela primeira vez o diagnóstico de transtorno depressivo e
fui me medicar. Se a morte já era incompreensível, tornou-se estúpida e
cruel. Por que levar alguém tão jovem e tão amada, por que ferir desse jeito
uma mãe, por quê? Não faz sentido.
Nunca vou superar essa dor. E me pergunto: a gente supera algo? De
verdade? Ou a gente acomoda aquela dor em algum lugar da alma e, no
melhor dos mundos, passa a conviver com aquilo sem entrar em guerra?
Querer superar tudo vem exaurindo minhas forças – dessa vez me conformo com a aceitação de que sou feita, também, desta dor.
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Do luto não se foge
Mônica Santana

A primeira vez que recusei o luto foi aos 18 anos, quando num dia de abril
minha tia saiu desembestada pela porta de casa, correndo nas ruas do
Centro Histórico, diretamente para seu voo do alto do Edifício Themis, ali na
Praça da Sé. Dali ela lançou-se no ar, nas incertezas, numa liberdade estranha. Voou de um prédio na esperança de romper a dor causada pelo seu
padecimento psíquico. Sabendo da queda, também caí, deitada na cama
de minha avó, pedi que ela fosse liberta do sofrimento. À tarde, enterramos
sem muito choro, sem muitos comentários, alguma vergonha, um profundo
silêncio. Suicídio é essa coisa que não se explica, nem se admite. Embora o dela já se anunciasse há tempos, por tantas fracassadas tentativas.
Fracassadas sentimo-nos todas, diante da concretização daquela morte
anunciada. Fracassadas, passamos a viver com aquela mácula de ser a
família de alguém que desistiu de viver.
Eu era uma garota espírita, com um lastro de leituras sobre Vales dos
Suicidas e afins. Muito pragmática, Lua em Virgem. Traduzindo: optei por
não sentir nada. Não comentar. Não chorar. Ser resolutiva, retirar o máximo de objetos dela de casa, dar outro destino, usar outras tantas coisas,
pois sabia que ela gostava de mim e mal não faria. Essa costuma ser a
tônica: diante de um suicídio, o melhor a fazer é não falar, não chorar, não
espalhar a notícia de sua dor, nem sobre a partida do ente. E todo aquele
silêncio acumulado, toda aquela profunda discrição e praticidade forjaram
a doença. Dali a dois anos minha mãe teve um surto psicótico e foi inter42

nada. “É preciso garantir a ela o tratamento que podia ter evitado a morte de
Ruth”, disse meu tio assertivo. “Como assim?!”, eu pensei. Nesse dia, entendi
que eu não era tão pragmática assim. Nunca tinha assimilado que o sofrimento
psíquico não é só obra de obsessores malvados, mas de uma doença que tem
nome, chamada transtorno bipolar. E o luto não vivido de minha tia fez explodir
no corpo de minha mãe o sofrimento psíquico que ali residia em silêncio. Sabe-se lá há quanto tempo.
Quase dez anos depois, minha avó partiu num dia de maio, depois de quase dois
anos de padecimentos diversos: a velhice abriu sua porteira, desaguando tantos
desejos ocultos por ela, que sempre foi exemplo de fortaleza. Brotou na doença
a fragilidade que ela recusou ter, as fantasias não reveladas e uma vontade
insuspeita de comer doces, biscoitos e gulodices. A senilidade instaurou uma
criança com fome. E perto das horas do fim, foram tantas noites dormindo ao
seu lado em salas de emergência, descendo as escadas no meio da madrugada
para atender ao chamado do seu sino, que novamente optei por não chorar mais
que “o necessário”, no momento de sua partida. O corpo tomou as providências
de provocar enxaqueca, diarreia, tontura e vômito. Tudo ao mesmo tempo. E da
explosão de fluidos, veio o silêncio: entendi que não era preciso sentir mais do
que aquilo. Acompanhei sua partida e não era necessário lamento.
Passaram-se 15 anos e só agora desfazemos suas gavetas, praticamente intactas. Com seus objetos, seus cheiros, seus segredos. Seu cheiro voltou a
habitar a casa nos dias em que pintamos seu armário. Não chorei quando seu
cheiro me tomou. Tentei fugir dele, num medo enorme daquela sensação e das
percepções que meu corpo poderia ter.
A moça que escreve essas linhas aprendeu, a duras penas, que de luto não se
foge. Tanto quanto da luta. Não nego mais choro, nem raiva, nem a assimilação
do desamparo. Aceitar que o chão falta e por isso as pernas tremem – a queda
é quase certa –, parece hoje um melhor caminho para deixar que a representação da força silencie minhas dores.
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Ninho vazio
Ana Fernanda Souza

Não acho que minha mãe tenha sido uma acumuladora. Mas pra mim, que
tenho mania de não precisar comprar nada, ela era quase um personagem
daqueles realities de TV paga.
Pra que tantos móveis; tanto sabonete, hidratante, perfume; pra que tanta
roupa; principalmente: pra que tanto papel?
Meu exemplo mais divertido está na cozinha: minha mãe mal tomava refrigerante, mas tinha uma mini coleção de taça de champanhe, vinho e algum outro drink que eu não sei o nome, mas a taça parecia de sorvete. Toda viagem
que ela fazia, comprava um copinho de cachaça como souvenir.
Gente: minha mãe guardou minha primeira mamadeira.
Daí que quando morreu, o povo da igreja dela me disse: não pode se desfazer
de nada por 50 dias. E obedeci, fora uma ou outra coisa que quebrei (ela sabia
a filha que tinha), umas tapauer sem tampa que joguei fora (ela apoiaria) e
um hidratante que peguei, porque o meu havia acabado (ela não me negaria).
Fora isso, mal mexi nas coisas.
Os 50 dias se passaram mais rápido do que imaginei. Houve um culto ministrado pelas amigas dela, lá em casa e depois disso eu poderia, oficialmente,
me desfazer das coisas.
Muita gente me disse “isso também vai passar”. E eu acreditei até, mas a
verdade é: mais de um ano se passou até que eu conseguisse mexer em algo.
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Aquela casa – a casa DELA: a cor das paredes, os quadros, a disposição dos
móveis, os armários da cozinha. Eu moro na casa dela, mas sem ela - vejam
vocês. Essa casa de onde saí porque ficou pequena demais, para a qual voltei
quando o mundo ficou doloroso demais. Ter tudo isso intocado, ter tudo do
jeito como ela deixou, era a experiência mais próxima de um útero seguro que
eu tinha naquele momento.
Isso deve ser a tal negação do luto de que tanto falam.
É como um ninho vazio, só que ao contrário: foi a mãe-pássaro que deixou
tudo pronto e voou pra longe. Deixou-me com tudo o que era necessário, mas
com uma dor paralisante. 50 dias sem ela, e sem asas.
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Aquela casa era nossa, sem nunca ter sido
Mônica Santana

Quinze anos depois da partida de minha avó, seu cheiro era ainda intenso
naquele quarto em que viveu. Pelo menos ficou intenso naquela manhã de
sábado. Tentei fazer minha prática matinal de yoga, sem me deixar invadir
por todo aquele perfume que tão bem conhecia. Atrás de mim estava seu
armário que até semanas antes ainda guardava seus objetos, quase que
intactos de memória, odores e afetos. “Por que minha mãe não se desfez
dessas coisas todas? Já se passaram 15 anos!”, reclamei, cercada de
papéis e boletos de mais de duas décadas. Decidi que ia pintá-lo para, talvez, assim alterar grosseiramente a atmosfera daquele quarto que abrigou
tanta gente que partiu: minha avó, minha tia e minha mãe.
Dias depois da pintura realizada, aquele cheiro ainda me tomava de assalto. “Sua avó quer lhe dizer alguma coisa”, disse-me uma amiga. Estaria
eu em condições de escutar? Acredito que sim, embora uma parte infantil
de mim tivesse com um medo inexplicável. “No território yoruba em que
cresci, enterramos os nossos avós, pais dentro de casa. Entendemos que
é melhor que eles estejam por perto para nos aconselhar e proteger”,
explicou-me numa aula o professor nigeriano. Mas essa ocidentalização
violenta nos ensinou a temer quem nos ama.
Numa tarde, dias depois daquela enxurrada de perfume, ao chegar em
casa, encontrei um bilhete do locatário agendando uma reunião. Gelei.
Aquela gente nunca fez contato e nas minhas memórias, toda vez que
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fazia contato, minha avó tremia, a pressão subia. Nunca era bom. No sábado seguinte à pintura do móvel e a insistente presença do perfume de
Dona Hildeth, recebi a notificação de que aquela casa estava à venda.
Poderíamos ser compradoras. Ri de nervoso. Eu acumulo dívidas de banco.
Parecia piada falar em comprar uma casa para alguém que se desfez da
aposentadoria privada para manter o plano de saúde da mãe, após meses
de pandemia e redução drástica da renda. A casa estava à venda.
Choramos como meninas, eu e minha irmã. E senti o cheiro de minha
avó… novamente. E pela primeira vez conversamos sobre isso: “eu tenho
sentido o cheiro dela muito forte”, me confessou Priscila. É. Minha avó
queria nos avisar. Seu comunicado talvez fosse uma reivindicação de luta:
a casa devia ser nossa! Ela habitara aquele espaço por 60 anos, de 1945
a 2005. Ela venceu todos os projetos de gentrificação para o Centro Histórico. Ela. Fechei os olhos e tentei escutá-la. Talvez tenha ouvido só a mim,
dizendo para soltar, para aceitar que os ciclos se fecham e é necessário
conquistar outros chãos.
“Tem que sair daquela casa. Ali tem memória daqueles índios canibais”,
asseverou minha tia, trazendo uma informação que eu desconhecia. Ela,
que criou ali seus irmãos e filhos, considerava todo espaço um grande museu de memórias de gerações: “só lembro do sofrimento ali”. Respondi-lhe
que a casa abrigou nossa história, seja os momentos de riso, seja os de
dor. As paredes não têm culpa da história.
E agora, que não terei mais aquele espaço para evocar as memórias daqueles índios canibais, que atravessaram o corpo de minha avó em transe tantas vezes? Eram eles meus avós? Que faríamos de todas aquelas
toneladas de papéis, quadros na parede, mobiliário da década de 30, de
madeira tão boa que atravessou o tempo? Que faríamos com as dúzias de
imagens descascadas de Nossa Senhora? Chorei como menina.
“Sua avó manda dizer que a casa é de vocês. Tem que lutar”, me disseram
os búzios. Eu, Teresa Batista cansada de guerra, depois de meses lutando
com câncer de mãe, com reforma da casa para ela perder o odor de museu... só queria, quero, aspiro sossego. Já não basta o luto, ainda esta luta.
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“Vocês não têm direito à casa. Só um maior prazo de saída”, respondeu a
advogada amiga. Ainda não tive coragem de fechar os olhos e perguntar
à minha avó: quais são as lutas que eu ainda posso ter? “Aquela casa é
nossa identidade”, retrucou meu primo e sua frase se transformou num
soluço que escuto vez ou outra. Aquela casa é (era) nosso porto seguro.
Aquele lugar para onde eu sempre poderia voltar e tomar um café na tarde
de domingo com minha mãe. Então já não bastava sua ausência, agora
também o chão estava sendo puxado de nossos pés.
Cansadas, aceitamos que teremos que nos desfazer de coisas e mais coisas infinitas. Das santas, dos armários, das louças de porcelana que só
víamos de Sexta-feira Santa em Sexta-feira Santa. Dos pincéis, das telas,
dos tecidos para telas de minha mãe. Teríamos de nos desfazer do hábito
de acordar ouvindo o sino da Igreja de São Francisco bradar e ver os raios
de sol atravessando as telhas. A gata gosta tanto de ficar na janela cumprimentando os transeuntes... ela também terá de se habituar.
Escrevo este texto nas vésperas de mais uma conversa com os proprietários e uma nova definição dos nossos prazos. Espero não ser tomada
novamente pelo cheiro de minha avó, nos minutos que antecederão esse
encontro (que já aconteceu no tempo em que você lê). Vó, aproveito essa
crônica para já antecipar esse fato: não posso lutar. Estou triste e só aceito
mais esse luto que se acumula.
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A negação como princípio
Mônica Santana

“Celebra-se a vida”. Dizem. “Foda-se a vida!”. Também dizem. A vida vale
pouco, pouco, pouco. Quase nada. Este país onde nascemos, deitamos e levantamos foi fundado sob uma bandeira em que se inscreveu: “foda-se a vida”.
A morte dança tanto, mas tanto, que não há tempo para o luto. “Por que vocês
falam tanto de Marielle se todo dia morre gente de mortes piores?”, dizem.
“Só idosos morrem dessa doença. Morrer faz parte, ninguém vai ficar aqui
para semente”, também dizem. “O Brasil não pode parar!”, sentenciou o tirano
democrata que nos últimos dias facilitou tanto a compra de armas, que já podemos falar “minha arma, minha vida”. Será mais fácil carregar revólveres que
livros. No ar, um cheiro nauseabundo de desprezo.
Protege-se a vida, desde que ela esteja dentro do ventre de uma mulher,
e mesmo sem que ela queira levar essa vida adiante. Todo o resto de vida,
quando abatida, nem precisa ser muito lamentada. O Estado trabalha bem
para excluir as ilicitudes das mortes que promove. Protege-se poucas vidas, apenas aquelas que valem a pena. Muito pouca gente, é bem verdade.
Gente bonita, que anda de jatinho e faz umas festas animadas que se chamam “Foda-se a vida”. Também os pobres fazem seus bailes de ilusão. O
sobrinho de uma amiga voltou do trabalho e parou na festa com a namorada. Foi fuzilado por engano, no meio de um paredão, em via pública. E por
aqui, a vida é tão sem importância, que fuzila-se primeiro e identifica-se
depois: se a vida valesse, por que estaria no paredão da Covid?
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Nega-se a morte. Ela só vem para os outros. Os que merecem, os medrosos, os
que não são tementes a Deus, os que não se protegem com a chama violeta, os
que são frágeis, os que estão sobrando. A morte não vem pra mim. “Tenho físico de atleta”, disse aquele mesmo senhor. Debochamos da morte: para quem
vive desviando das balas perdidas, esse aprendizado precisa chegar cedo. Diria
que para nós, a morte é tão presente, tão constante, tão diária, tão na frente
dos olhos, na calçada, na sala de espera de hospital, que nossos olhos se
acostumaram tanto que já não veem.
Quanto mais negamos algo, mais vivo ele resiste. Emaranhado em raízes profundas, suculentas. Negar tem mais a ver com afirmar, com estar presente,
com constar, do que a nossa própria recusa vislumbra. Quanto mais negamos
a morte, mais banal ela se torna e se acumula.
Nas areias da praia, os jovens cheios de vida e saúde dançavam e celebravam
o carnaval sufocado. Nesse mesmo domingo, 1105 pessoas morreram apenas
pela Covid-19. Nem contei as balas, os feminicídios, os crimes de ódio, as pessoas que não conseguiram ter UTI por tantas outras comorbidades.
Os psicanalistas dizem que a negação da morte é a primeira fase do luto: aquele momento primeiro, em que diante da notícia, não acreditamos que possa ser
verdade. Não queremos falar do assunto, não queremos admitir, às vezes agimos como se nada tivesse ocorrido. Uma reação que tem a ver com a autoafirmação: “se eu fingir que não aconteceu, deixa de existir”. O luto, para passar,
precisa alcançar outras etapas: a raiva, a negociação, a melancolia e a aceitação. Se permanecermos negando, será possível avançarmos na travessia, até
assimilarmos os fatos e a realidade como ela se apresenta? Conseguiremos
elaborar a perda e estarmos em condição de lidar com outras perdas? Deixo a
resposta por conta dos entendidos.
A morte dança por aqui há muito tempo... A morte ri da nossa imprudência. A
gente, já tão cercada dela, também ri e desdenha: “que bobagem”.
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Eu detesto pasta de dente infantil
Ana Fernanda Souza

“Você nunca brincou, na infância, de tentar imaginar a eternidade?”
Rosa Maria Montero

Detesto pasta de dente infantil.
Pra mim, aquele sabor adocicado é uma estratégia da indústria pra viciar
o paladar da criança em açúcar sob a justificativa de “higiene”. Porque a
criança fica chupando a pasta, gente! Como faz pra criança não chupar a
pasta? Tá errado isso.
Daí que, meu filho já grandinho, decretei que ele usaria pasta de dente de
adulto, a mesma que eu. E ponto final.
Isso só não dava certo quando minha mãe ia ao mercado. Aí era um festival
de pasta de dente sabor morango, tutti-frutti, brownie e caramelo, que você
não tem ideia. Dava medo de dar formiga na pasta. E eu tinha dúvidas se
deveria guardá-la no banheiro ou na geladeira pra alguma receita de doce.
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O tempo passou, minha mãe se foi e eu não pensei mais em pasta de
dente. Até que dia desses, Otto encontrou, em cima da pia do banheiro, um
tubo de pasta de dente. Infantil.
Quem comprou aquilo? Eu, está claro. Mas, por quê? Não tenho a mais
remota ideia. Não lembro em que eu estava pensando, mas não era em
minha mãe. Apenas coloquei a pasta com sabor no carrinho, e segui.
– Mãe, eu acho que a vovó foi no mercado do céu e comprou essa pasta
de dente pra mim.
Morávamos juntos, os três, desde que ele tinha cinco anos. A vovó foi
para o céu quando ele fez sete, e ele acompanhou todas as escalas desta
viagem: o adoecimento, a piora, o velório e o enterro. Viu o corpo rígido da
vovó e botou flores sobre o caixão na hora do sepultamento. Mas não se
conforma.
– Por que você não pulou em cima do espírito da vovó quando ele saiu do
corpo e obrigou ele a voltar?
Essa conversa de espírito, quase certo que aprendeu com ela. Eu disse que
a vovó agora morava no céu e que estava bem - uma dessas coisas que a
gente fala sem pensar e sem saber se acredita ou não.
– Será que ela já viu algum show de Michael Jackson?
– Tomara, né, meu filho.
– E se a gente fizer uma mágica pra ela voltar?
Mas a vovó não vai voltar. E eu fico pensando em como deve ser lidar com
o “pra sempre” aos sete anos... isso é muito tempo. Penso em como deve
ser receber a informação de que NUNCA MAIS vai ver a vovó. Haveria tanta
vida pela frente, tanta coisa ele ainda faria sem a companha dela, tantas
brincadeiras e passeios a serem feitos.
Lembro de Rosa Maria Montero: “E que diabos é sempre? É um conceito
anti-humano. Quero dizer, que foge à nossa possibilidade de entendimento”. Tudo recomeça e se reinventa, um novo sol a cada dia, novas carreiras
de tempos em tempos… como a ausência de uma pessoa, justo isso, pode
ser definitiva?
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Deve ser por isso que a partida de alguém parece nos encher ainda mais
daquela pessoa, seja pela via da tristeza, seja pela via da saudade. Talvez
essas duas sejam uma coisa só. E essa lacuna deixada por quem morreu,
eu vou preenchê-la de histórias, de memórias, até que volte a fazer sentido. Mesmo que demore.
– Ah, sua avó ia gostar disso!
– Sabia que eu adoro farofa, igual a vovó? (e adora mesmo, tanto que
quando ela ainda estava internada, ele ficou indignado ao saber que ela
não podia comer farofa no hospital.)
– Sabe o que a sua avó fazia comigo quando eu era criança?
– Eu sou noveleiro igual a vovó!
E assim se passam os dias – quanto mais ausente a vovó, mais presente a
vovó. Quanto mais longe na memória, mais eu sou igual a ela. Assim, a falta se converte em uma presença, doída quase sempre, mas doce também.
Sobre o móvel da sala, há um porta-retrato com a foto dos dois, de quando
Otto ainda era um bebezinho gorducho.
E houve também aquela vez em que ele pediu um almoço especial e eu
o ensinei a fazer macarrão ao alho e óleo. Coloquei à mesa, do jeito que
minha mãe gostava – ela tinha horror a se servir no fogão, queria as travessas na mesa. Na hora de do suco, Otto pediu as taças que eram dela.
E propôs:
– Um brinde à vovó!
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A insustentável obrigação de festejar
Mônica Santana

Não fui eu que montei a árvore de Natal. No meio da faxina, amiga Claudia,
que conhecia tão bem os recantos da casa e tinha intimidade suficiente
para não perguntar nada, pegou os enfeites, organizou tudo e alfinetou que
era um absurdo uma casa estar em dezembro naquele estado, tão sem
brilho, sem vermelho, sem dourado. Diante disso tomei pé, então, a fim
de abrir o aplicativo, encomendar a entrega de panetones, alguns outros
prováveis presentes.
Na manhã de Natal, eu estava meio sem saber onde colocar a mão, o
braço, o que fazer. A amiga que vinha cear conosco estava com sintomas
de Covid-19 – e isso foi motivo para cancelar nosso jantar festivo. Seria
então, mais uma vez, como em todos os outros dias, somente eu e minha
irmã. Ah!, e nossos gatos.
Minha irmã seguiu o protocolo anual: preparou pudim, comprou frutas,
coca-cola, pãozinho de queijo e docinhos para mesa. Retardei ao máximo
o início da preparação do jantar. Tudo parecia me deixar enfadada. Até que
o desafio de sovar uma massa e abri-la com um rolo me absorveu a ponto
da mente silenciar. Esqueci toda a falta de sentido que aquela celebração
tinha para mim.
No Ano Novo, uma semana depois, novamente a sensação de alheamento:
o que tenho a celebrar? Estar viva, ter saúde, uma casa, família, bichos
de estimação, boletos que foram pagos. Sim, sou empenhada no exercício
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cotidiano da gratidão e a tudo isso agradeci. Mas ainda assim, não me pareceu fazer sentido o barulho dos fogos de artifício. Deitei no chão e acalmei os gatos assustados. E assim rompeu-se o ano: eu, no chão, deitada,
acalmando os bichos, internamente praguejando contra a absoluta falta de
sentido em tocar fogos num país em que no último ano morreram 190 mil
pessoas de uma única doença.
No dia primeiro de janeiro, pela manhã, assumi finalmente minha tristeza.
Meu gato doente, muito debilitado, exigiu cuidados médicos, internação,
remédios, exames. Toda aquela atribulação materializou a falta de sentido
da celebração para mim. Foi assim que os festejos de réveillon viraram
uma espécie de ritual sobre mais um dia qualquer.
Também, no meio dessas obrigatoriedades instituídas por alguém – que
não eu, que não nós, diretamente –, percebi outros confortos. Gosto do
café demorado na manhã de Natal – o que também evidenciou a falta de
minha mãe, com quem, em outros anos, me entupi de gulodices e gordas
fatias de panetone e pão de Natal. Sua ausência gritava em tudo – e lembrei-que que minha própria mãe se queixava da falta de sentido da festa.
Ainda que sem ela, comi vastamente. Deitei-me na cama e li um livro,
dando-me conta que nos dias de Natal a excessiva gula deixa-me lânguida
e em repouso… dedicada a alguma leitura eletrizante.
Visitamos nossa tia e primo. E durante toda tarde ouvimos histórias com as
quais fui presenteada por tantas memórias de família. E das lembranças de
toda aquela gente que já partiu, emergiu uma espécie de presença. Num
exercício prático, entendi que lembrar é manter vivo. Manter energicamente vivo. É sanar dores também e ressignificar. Rimos um tanto das histórias,
resolvemos peças soltas de quebra-cabeça. Nasceu uma nova tradição:
Natal será dia de honrar tais memórias. E enquanto eu tiver gatos, o Ano
Novo é aquele momento em que eu sento no chão, olho em seus olhos
assustados e digo: vai ficar tudo bem.
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Koan 28

Ana Fernanda Souza

Koan 28:
O avô morre,
o pai morre,
o filho morre isso significa boa sorte.
koan tradicional zen-budista

Curioso como a morte é, para alguns, um convite à espiritualidade; já em
mim, ela teve um efeito contrário: ceticismo. Bom, talvez ceticismo não seja
exatamente a palavra... é mais uma preguiça de imaginar uma realidade além
da física.
Ainda, em outros termos, era mais fácil lidar com deus quando eu não precisava dele
Minha mãe está no céu? Houve um sentido na morte de Tatiane? Das vezes
em que sonhei com minha mãe, era ela mandando uma mensagem pra mim?
Vamos nos reencontrar algum dia? Perguntas que eu respondo com um honesto “não importa”.
A experiência da morte foi tão radicalmente dolorosa que me devolveu ao
momento presente, ao corpo, às coisas que estão aqui bem ao alcance das
mãos. Sem vida após a morte, sem espíritos que se comunicam, sem sentidos
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ocultos. Não quero saber se um dia vou encontrar minha mãe: o que sei é que
agora, na hora do café da manhã que tomávamos juntas, ela não está.
Mas sim, acredito em deus. Agradeço a ele por uma coisa: por ter levado a
minha mãe antes de mim; e o odeio por ter desrespeitado a ordem que ele
mesmo criou e ter levado Tatiane no auge da vida. E se rezo, é pedindo apenas
uma coisa: que meu filho não morra antes de mim.
(Mas mãe, se você estiver em algum lugar, eu desejo que esteja bem. E quero
te contar que a sua morte foi o nascimento deste livro. Meu primeiro livro, mãe
- ou o segundo, se a gente contar o “Manual das Fadas”, inédito, escrito em
folhas de caderno quando eu tinha 7 anos e que você guardou e ainda deve
estar por aí. Meu primeiro livro, pra você.)
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Quando a fé pode ser como o sol
Mônica Santana

Aos domingos, minha mãe me levava para passar o dia na casa de minha
madrinha. Eu adorava ficar brincando, correndo, imitando Gretchen e vendo a cidade lá embaixo. Era o nosso mais frequente passeio, divertido e
simples. Naquele domingo, nossa permanência na casa se deu até a noite,
mais tarde do que o habitual. Do lado de fora da casa, na janela, percebi
que algo acontecia lá dentro e os adultos estavam querendo me distrair.
Senti pavor ao ver minha mãe se contorcendo de um modo que nunca
vira, as pessoas cobrindo sua cabeça com pano branco e muito vômito em
seguida. Minha amiga, mesma idade que eu, tentava me fazer não olhar.
Mas o medo era de que aquilo que estava dentro de minha mãe a levasse
embora de mim. Sem saber nem um pouco o que era, foi naquele dia que
vi pela primeira vez uma incorporação espiritual.
Os anos se passaram e, com o falecimento de minha avó, minha mãe ficou
à vontade para ter em casa, a olhos vistos, sua quartinha de barro – que
precisava ser minuciosamente carregada de água para evitar que sua cabeça doesse. E minha irmã cuidava de enchê-la, cuidá-la. Ela aprendeu
também a reconhecer as vindas da entidade para limpar as dores de cabeça e do corpo de minha mãe. Seu grande pai era o senhor que traz consigo
a doença e a cura, temido, respeitado e generoso, Omolu. Orgulhosamente,
minha mãe o pintava dançando com as cores da terra e da palha. Fui com o
tempo entendendo que aquele devia ser meu avô e me habituei a orar para
ele nos diversos momentos desafiantes que vivemos.
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Em nosso último Natal, não foi Papai Noel que marcou presença em nossa
casa. Fui orientada a dar um banho de pipoca em minha mãe, para limpar
suas dores e o sofrimento da quimioterapia. No meio do banho, mais uma
vez, visitou-nos o seu pai protetor. Eu não tinha a menor ideia do que fazer.
Minha irmã, prontamente, catou um pano branco, cobriu-lhe a cabeça. Ele
fez sua saudação e partiu. Passamos um Natal alegre, próspero e risonho.
Quando minha mãe levou alta de um mês internada na UTI, prometi que ia
levá-la para agradecer a cura na Igreja de São Lázaro. Planejamos fazer
isso numa segunda-feira, tão logo ela conseguisse andar com mais segurança novamente. Mas não houve tempo. Por 20 dias vivemos em casa
um momento de esperança e aparente melhora. Tão logo veio uma piora
expressiva que foi se agravando a cada dia e, em seguida, o diagnóstico
anunciando que a doença não era mais reversível.
Quando entramos em agosto, comecei a entender que minha mãe partiria
possivelmente depois do dia 16, data em que se comemorava São Roque
e São Lázaro, santos católicos de sua extrema devoção. Justamente no
dia 16, quando me dirigia para o hospital para ficar com ela, vi a procissão passando na rua. Uma emoção me tomou. São Lázaro e São Roque,
por suas chagas e feridas, no sincretismo religioso da Bahia, recebiam as
preces para Omolu, orixá protetor de minha mãe. As tantas vezes que ele
intercedeu para aliviar suas dores eram só mais uma prova de sua conexão
e proteção. Sendo a fé de minha mãe absolutamente mestiça, desconfiava
mesmo que sua partida se daria naquela semana da Festa de São Roque
e São Lázaro. Pressentia. Tanto pelas inúmeras vezes que ela o chamava,
entre as dores lancinantes, quanto pela fé que a amparou por toda vida.
“Sua mãe pedia para eu acompanhar ela todas as vezes que ia arriar oferendas para Omolu. Pegávamos uma trilhazinha em Ondina e subíamos
para São Lázaro, por dentro do mato mesmo, quando éramos jovens”, me
contou minha madrinha. Na cabeceira de sua cama, no hospital, coloquei
a imagem de São Lázaro. Isso lhe dava algum conforto.
A fé ajudou a lidar, com mais leveza, com uma certa entrega diante do
movimento da vida. A fé acalmou seu peito, na certeza de que cumpriu seu
dever e teria, no seu grande pai, um guia na travessia para a terra ancestral. A fé nos acolheu. A cada ida à Igreja de São Lázaro para as missas de
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sétimo dia e mês, ainda chorosas, sentíamo-nos mais perto da nossa mãe,
agora já nossa ancestral.
A fé foi colo desde a descoberta do câncer, até o dia de sua partida. A fé
trouxe a disciplina de meditar, de orar, de vibrar positivo, de entender que
tudo tem seu tempo, seu ciclo. A fé trouxe aceitação daquilo que não podemos mudar. A fé acalmou suas horas de dor e na hora de sua maior agonia.
Aprendi que Omolu se expressa na natureza, como o Sol: por ser tão belo,
luminoso, não pode ser visto por nós de frente, a olho nu. Por isso a palha
lhe cobre e disfarça o brilho intenso. Por debaixo de aparentes feridas, do
corpo curvado em dor, está uma energia descomunal e incandescente.
Eu fico aqui pensando que minha mãe se despiu da palha e agora dança
com Omolu, como sua filha, sendo sol como ele. Eu sei, é fé. A fé, para nós,
é tão real e vigorosa como a presença do sol e seu calor no rosto todas as
manhãs. Assim é.
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Queria que ninguém morresse
Ana Fernanda Souza

Quando Tati morreu, naquela manhã que nunca queríamos ter vivido, a mãe dela
me pediu que comunicasse a alguns amigos.
Entrei em contato com algumas pessoas para dizer que Tati havia partido. Tarefa
difícil, sim, mas foi uma forma de ter certeza de que aquilo não era um pesadelo.
Foi também um jeito de compartilhar a dor nesse tempo em que os abraços eram
proibidos.
Liguei para uma das nossas amigas em comum. E depois do choque da notícia,
avisei:
– Veja, você está proibida de morrer pelos próximos 60 anos, hein?
Alívio cômico para um momento difícil, porém, com um fundo de verdade.
Quando minha mãe morreu, de imediato passei a temer pela vida de meu pai. Não
que houvesse algum motivo concreto para isso: ele gozava de boa saúde, cuidava-se durante a pandemia e, não fosse o caos que se tornou o Brasil e o mundo
neste 2020 sem fim, estaria trabalhando. Na verdade, passei a temer pela vida
de todas as pessoas amadas, por nenhum outro motivo que não o óbvio: estão
vivas. Se estão aqui agora, podem não estar no minuto seguinte e partir sem aviso
prévio. Mas não há nenhuma certeza, nenhum período de carência, nada que me
garantisse que haveria um intervalo entre as mortes da minha vida. Queria que
ninguém mais morresse.
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Estamos em março de 2021. Os mortos oficiais por coronavírus no Brasil são
266.398. Eu calculo: se cada pessoa que morreu era importante para quatro outras, numa expectativa modesta, são mais de um milhão de lutos. Pela TV, chegam
notícias de famílias que perderam três, quatro, cinco membros para a Covid-19 e
sinto o estômago embrulhar. Não apenas o sistema de saúde: os fabricantes de
caixões anunciam seu colapso. O Brasil é o país mais afetado pela pandemia, tudo
cheira a morte e dor.
Só queria que mais ninguém morresse.
Hoje, o marido de uma amiga deu entrada em uma UTI graças à Covid-19 - o que
é uma excelente notícia, diante da absoluta falta de leitos e da iminente falência
do sistema. Hoje, exatamente hoje, Flávio Oliveiras, artista e agitador cultural da
cidade, partiu no rabo de foguete, também pela Covid-19 - ou seria mais acertado dizer que partiu pela falta de uma política eficaz para o enfrentamento desta
pandemia?
Não tive a sorte de conhecer Flávio pessoalmente, mas há dias que amigos em
comum compartilhavam da preocupação com seu estado de saúde e, à distância,
eu acompanhava os relatos de suas melhoras e pioras, participando da torcida
pela sua cura. A notícia de sua morte deixou o dia mais triste. E se o nomeio, mesmo sem tê-lo conhecido, é para me lembrar que cada um dos mortos tem nome
e sobrenome: como minha mãe, Maria das Graças Mangabeira Campos; como
minha amiga, Tatiane dos Santos Souza.
E eu, só queria que ninguém mais morresse, como naquele livro de Saramago.
Decerto que, no livro, provou-se que esta é uma má ideia; mas, do lado de cá da
literatura, eu só queria que se estancasse toda essa sangria desatada de corpos.
Mais de um milhão de lutos, caixões lacrados e nenhum abraço. É disso que
somos feitos hoje.
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Sem milho, sem glitter, sem lavagem
Mônica Santana

Na Sexta-feira da Paixão em que não almocei com minha família nem vivi a
tradicional orgia de dendê, cheguei na janela e vi um silêncio raro na rua em
que vivo. Fiz uma moqueca de banana da terra e me consolei. A partir daquele
mês de março, horas silenciosas e sem buzinas de trânsito se tornaram rotina,
até vi borboletas brancas voando de um lado para outro do asfalto. Celebrei.
Só que aí veio o Dia das Mães. Convenci minha mãe que meu gesto mais
amoroso era não ir visitá-la naquele ano. Entretanto, eu não sabia que era o
último dia das mães em que estaríamos juntas. Se tivesse vindo com bola de
cristal, teria pego um Uber e ido almoçar com minha mãinha. Em vez disso,
fizemos mais uma daquelas videochamadas melancólicas em que todas fingíamos diversão.
Os aniversários criaram uma agenda de festas também por videoconferências.
Parabéns por ali naquelas pequenas telinhas em que nunca conseguimos saber todas as pessoas que estão on-line. Do lado de lá, pequenas mesas de
doces e até karaokês remotos. Pensava: “com certeza, até novembro, tudo
isso já terá passado e poderei celebrar o meu com os amigos”.
Resignada comecei a viver uma espécie de retiro espiritual. Disciplinadíssima,
praticava yoga pelo menos três vezes ao dia. Estudava línguas à noite, dava
conta dos compromissos de trabalho e pesquisa durante o dia. Cochilava com
o gato à tarde. Por meses, cozinhei sem pedir comida pronta. E até me vi feliz
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vivendo assim, aceitando a introspecção e me preparando para algo que eu
não sabia exatamente o que era, mas sentia que viria.
De tanto que os vestidos cheios de brilho, os saltos scarpin e os batons vermelhos se tornaram todos lembranças de uma vida passada, combinei com
as amigas de vestirmos nossas melhores roupas e nos fotografarmos. Tal qual
vi numa imagem de Julia Roberts, no Instagram. E descobri jeitos e jeitos de
me fotografar sozinha, sendo glamurosa no banheiro, na cozinha, tirando do
forno os pães que assei.
Não vi bandeirolas em junho e julho. Achei até bom não ouvir as tradicionais
bombas, pois o gato não sofreu de sustos. Sempre às 19h, quando eu voltava
dos plantões de acompanhante no hospital, escutava as rezas de Santo Antônio em algum apartamento da vizinhança. E aquilo me dava uma lembrança
das festas que amamos.
São João e São Pedro também foram sequestrados e para qualquer pessoa
nascida e criada no Nordeste, o peito esburacado fica grande. Nossa… “São
João é muito maior que Carnaval”, dizemos com orgulho dessa imensa festa
do interior. Por essa razão, houve até fogueira, guerra de espadas e arrasta-pé
Bahia adentro, acompanhada da desaprovação dos meios de comunicação
diante da impertinência do momento.
Contentei-me em comer meio milho da minha marmita de acompanhante da
paciente, na enfermaria do Hospital. Com minha mãe, assisti à reprise do concurso de quadrilhas - assistir a reprises tornou-se um hábito. Em seu quarto
de hospital, vimos reprises de novelas, de jogos de futebol, de programas de
auditório. Toda experiência vivida era tão inédita quanto aterradora.
Acostumei-me a imaginar como seria o rosto das pessoas sem máscara. Elogiei os maravilhosos cílios da auxiliar de enfermagem: “querida, já que não
podemos mais nos maquiar, investi num alongamento de cílios. Porque só me
resta meus olhos para ficar bonita, não é?”. Rimos no elevador, acompanhando minha mãe para mais uma tomografia.
Bem, posso dizer que tive aniversário. Vesti uma roupa bonita, sem maquiagem, por causa da máscara. Escolhi um bom restaurante e fui com mais
três pessoas tomar vinho e comer bem. Há tanto tempo não vivia isso que
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fiquei um tanto gaga com os braços do garçom. Já não bebia havia meses
e duas taças de vinho foram suficientes para que eu esquecesse a senha
do cartão, que foi devidamente bloqueado depois de tantos erros. Deu tudo
certo. Parecia até que a vida estava correndo numa certa normalidade. Suave
coisa nenhuma.
Quando peguei um carro com quatro pessoas com quem não convivia, me
senti incorreta. Era a primeira vez na praia, em 8 meses, e parecia uma criminosa: ousei tirar a máscara diante do mar, porque o sol estava tão intenso.
Intenso demais. Contudo, a cada aproximação de vendedor, certo desespero.
Um tanto de agonia: agora a vida vai me punir. A cada mergulho, qualquer
aproximação de alguém, um plano de fuga imediato.
Na noite de Réveillon, o gato adoeceu e não soube abrir o espumante. Vi pela
enésima vez Homecoming, de Beyoncé, e comi com minha irmã a grande ceia,
que serviu de almoço por uns três dias. Antes das 00h15 já estava pronta
para dormir. Nada tem feito muito sentido nessa nossa tentativa de fazer sentido. Nessa tentativa de termos esse calendário de efemérides.
Ano virado. Janeiro. E logo em seus primeiros dias, o choro copioso diante
da imagem de Senhor do Bonfim saindo pelas ruas de Salvador seguido de
carreata. Não houve lavagem. Eu raramente vou, mas uma coisa é não ir porque não quero. Outra coisa é não ir porque não pode existir aquela festa. Não
pode existir aquele rito nosso, tão nosso. Subir-caminhar quilômetros sob sol
escaldante, subir a Colina em samba e prece, voltar para casa de barco em
maresia e cansaço. De ficar com marcas geométricas de bronzeado. Junto
com as águas de Bonfim, lá se foram as flores de Yemanjá, também interditadas. Sem alvorada, sem samba, sem mulheres em transe na areia. Sem
cortejo de embarcações.
Não sei em que ponto do tempo você estará ao ler essas páginas. Talvez tudo
pareça lembrança de um passado distante – aspiro que sim. Mas no presente
em que as palavras escorrem dos meus dedos, é fevereiro. Lá fora um dia
de sol lindo de doer. É quinta-feira de carnaval. É quinta-feira de Carnaval na
cidade de São Salvador.
E eu, que achava que já nem me importava com a falta de festa, hoje fui limpar
meu computador. É fevereiro, desculpe, mas tenho que repetir. Não há glitter.
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Nada lembra o brilho, a fantasia e a alegria obrigatória que sempre me irritou
um pouco por aqui. Esse certo desprezo de quem tem preguiça das grandes
festas forjou a pessoa que sou. Mas sou eu também que choro quando ouço
certos acordes de guitarra-baiana, quando vejo o afoxé dos filhos de Gandhy
descendo a Praça Castro Alves. Nasci nessa cidade-festa, reclamando de
ver mães acampadas por sete dias no Circuito do Desfile para tirar da venda
das cervejas o sustento de seus filhos. Não sei o que será dessa gente tanta,
sem trabalho, sem amparo, sem festa. Nas redes sociais, mais anúncios de
carnaval online. Nada lembra Carne, Suor, gente.
Vi um homem bonito outro dia. Desejei-o em uma velocidade mais rápida
que meu pensamento. E tão logo lembrei que não. Não dá para lidar com
pessoas que não são próximas nesse momento. No Brasil, há um mês estão
a morrer 1000 pessoas por dia dessa tal Covid-19. E eu sentindo falta de
gozo? E me dou conta que meu desejo já se torna velho, pois convivo com
essa fome em meio há sei lá tantas outras coisas sequestradas do cotidiano
há quase um ano.
Por uma semana, em casa na beira de praia, barulho de vento balançando
as folhas e cheiro de mar, achei que seria a mais pura leveza. A certa altura,
lembrei-me de que esqueci sobre estar em grupo. E percebi que esse estado
de lembrar como se faz para estar junto, cansa – porque simplesmente perdi
o hábito.
Em alguns momentos percebo que já estou acostumada com essa vida de
dentro da concha. Há uma espécie de falta de saudosismo da vida como era
antes, mas essa talvez seja uma crença de alento. Porque, quando paro para
lembrar, pesa a ausência do prazer de viver a vida com seus suores, odores,
pisões no pé, cotoveladas, sete crianças comendo caruru juntas. A delícia
da torta dividida entre amigas. A fila no banheiro da festa. O experimento do
beijo na boca já não é conhecido. O zumbido que por dias nos acompanha no
ouvido por conta da música alta. As idas à Feira de São Joaquim para fazer
as compras e ao terminar sentar para comer uma moqueca e tomar uma cerveja. Lembrei que a gritaria das crianças indo e saindo da escola eram meus
relógios... A vida nos seus deliciosos riscos parece ausente.
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A vida segue em sua estranheza. Sei mais de máscaras e trajeto de imunizantes para vacina que pensei que precisaria para a vida. Aprendi a cheirar
as coisas depois que espirro, para me certificar que tenho olfato e sinto o
gosto das coisas. Não entro no vestiário da escola de natação e não aperto
as mãos. A última vez que abracei e deixei-me abraçar por pessoas que não
via há meses, foi no enterro de minha mãe. Lá eu decretei que estavam temporariamente suspensos os cumprimentos nos cotovelos. Muitos, dos poucos
que ali estavam, aceitaram os riscos. Há coisas que só o calor dos corpos que
se encontram em abraço pode produzir. Por ter essa quentura, em situações
muito específicas, vale a pena o perigo.
As plantas crescem junto com a rotina já habituada a esse tempo singular.
Também com ele algum cansaço, a iminente vontade de gritar: “dane-se”. E
negar. Respiro, eu que posso. Eu que posso ficar em minha casa. Eu que não
preciso de respirador - até o presente momento. Eu que tenho tanto: respiro –
por hora. E aceito o presente, nele encontro os prazeres possíveis. Descubro
as horas felizes, aquelas alternativas às de tédio, de melancolia como essa.
Sobretudo, alegro-me em aceitar que terei saudades sem tamanho da vida
com vento no rosto e das mãos sem cheiro de álcool 70%.
Neste fevereiro, sem cheiro de cerveja e mijo, sem som alto e suor, aceito
humildemente o convite para viajar para dentro de mim. Acolho a rotina de
horizontes próximos – outro março e de novo voltamos ao lugar de onde
partimos: tudo precisa parar, se você quiser voltar a se mover. Essas são as
notícias dos dias e de onde quer que esteja, aceite o agora. Daí do futuro, traz
notícias para mim: isso tudo vai passar?
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