
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



BASCULANTE 
 

 

Escorria pela minha cabeça, quente, 

e descia pelo resto do corpo, qual seiva 

correndo do lado de fora de árvore. Tronco 

imóvel, tentava me segurar no chão, 

ritmando a musculatura do pé, até adquirir 

formato de concha, dedos travados nas 

grades plásticas do ralo do banheiro. 

Chuveiro ligado no inverno, arrancava-me 

alguns cabelos, que seguiam o fluxo da 

correnteza e desenhavam formas sutis no 

chão do Box. Madeira de lei. Eu em pé, com 

o vento que vinha do basculante 

intimidando meus pelos pubianos, soprando 

um ar gelado, causando leves choques na 

pele quente. 

Primeiro foi Dona Margarida, me 

contava a mãe naquelas noites sem energia 

elétrica. Era um vento forte, seguido de 

clarões no céu. Foi um fio que escorregou 

do poste, anunciava ela fechando a janela 

de madeira com vista para a praça escura. 

Ia até a gaveta da cozinha, que ela já 

conhecia de cor, e arrancava lá de dentro 

um maço de velas brancas. Eu e minha irmã 

nos escondíamos debaixo do cobertor, 

gélidos de medo, estirados no sofá da 

sala. A primeira foi Dona Margarida, essa 

mesmo, que morava aqui do lado. Tomava 

banho quente, todo dia, e lavava o cabelo, 

todo dia também. Um dia ela esqueceu, mas 



a gente acredita que foi de propósito. 

Deixou o basculante aberto e soprou frio. 

Nem deu tempo de ela se enrolar na toalha. 

Foi certeiro. Enrugou tudo. A pele 

diminuiu e saiu puxando as coisas do 

corpo. Puxou tanto que ela não conseguia 

mais ficar reta. Teve que andar curvada, 

pra sempre, até o dia que morreu. A gente 

ficava vendo daqui da greta, todo domingo, 

ela sair de casa e ir andando, devagar, 

devagar, subindo o morro da igreja. Só 

saía de casa esse dia, pra rezar. Rezava 

pra ficar reta de novo. Não ficou. Morreu 

calma, numa sexta-feira, deitada na cama. 

Nossa preocupação era como fazer com que 

aquela mulher encaixasse no caixão, mas 

foi fácil. O coração parou de bater, o 

sangue deixou de correr, e a pele voltou 

pro lugar. Encontraram ela deitada, 

espichada sobre o lençol. Ria de leve, com 

a boca fechada. Estava ereta mais uma vez. 

Alguns disseram que não era pra enterrar, 

que era pra deixar assim, por mais uns 

dias, porque ela estava, enfim, do jeito 

que sempre quis. E ela ficou por algum 

tempo daquele jeito. Sempre acompanhada 

das pessoas que vinham velar o corpo. 

Velaram por dois dias e duas noites, até 

que deixaram de vir. Esqueceram de Dona 

Margarida. Na verdade, esqueceram de sua 

morte. Não sabemos muito bem até hoje o 

que foi feito do corpo dela. Alguns dizem 

que, uma semana depois, alguém entrou na 

casa e enterrou o corpo no quintal. 



Outros, que simplesmente deixaram a casa 

trancada e a fizeram de túmulo, qual 

pirâmide. Às vezes, acredito que ela ainda 

está lá dentro, correndo viva. A morte foi 

só um pretexto para o corpo voltar ao 

normal. Agora ela vive como era antes, mas 

uma outra vida. Tem dias que é possível 

sentir o cheiro quente do banho que ela 

anda tomando, mas o basculante nunca mais 

foi aberto. 

O tempo escorria pelo ralo, junto 

dos cabelos, rente ao meu pé curvado, 

tenso, no chão. Depois de Dona Margarida, 

ninguém aqui nunca mais deixava de tomar 

banho com o basculante fechado. Eu sim, 

ousado como sempre. Queria mais que o 

vento me entortasse e repuxasse meu corpo 

de tal forma que fosse preciso despejar 

algumas coisas foras. Poderia selecionar, 

fazer uma lista do que ficava e do que 

seria vomitado com a mão do vento. 

A mãe na cozinha subia um cheiro de 

café. Encaixava no aroma de erva-doce do 

sabonete verde, que corria viscoso nas 

minhas costas. Era domingo e a igreja 

gritava em sinos que a missa logo 

começaria. Iríamos nós rezar para o bem da 

casa, como de costume. Éramos apenas os 

dois, depois de tudo. Era só ela e eu era 

um outro. Agora eu voltara e éramos nós 

dois. De novo. Brincando com o tempo.  
 

 



  



 


