
  



 



  



  



  



  



 
  



MATAGAL 
 

da janela da cozinha – há duas, digo a 

de perto do filtro – da janela da 

cozinha eu vejo o matagal que mora 

atrás da minha casa. digo mora porque 

quando cheguei ele já estava aqui, 

rumorejando, soprando nas paredes, em 

mim. e dizia o pai que no matagal as 

gentes faziam coisas diferentes, não 

coisa de corpo com corpo – isso 

também, opa – mas que no matagal as 

gentes (como toda gente que se vê 

sozinha) faziam coisas, hm, 

diferenciadas, feito que eu mesma, 

nesses anos – e olha que moro aqui 

desde os onze – eu mesma já vi mulher 

parir ali, vi procissão de um homem 

só, vi casamento de formiga, vi menino 

moço encostando boca, encostando peito 

fresco e pele morna, um no outro, 

pertinho. vi sim. pai dizia que tentou 

três vezes cortar o matagal, mas ele 

não deixava, ele não morria, ele não 

secava, o matagal. na primeira foi de 

enxada, ferro até novo, bem prateado: 

capinou capinou capinou feriu a terra 

até ficar úmida – a enxada e a terra. 

dia seguinte já tinha mato crescido, 

muda de pitanga, formigueiro. na 



segunda foi fogo, mas não pegava. pai 

disse que juntou dois homens da cidade 

mais ele, fizeram círculo de palha com 

álcool e tacaram fósforo. a palha 

queimava ansiosa, correndo, e se 

terminava ofegante, soltando fumaça, 

mas nada queimava envolta, nadinha. na 

terceira vez foi trator. pai alugou um 

desses pesados, amarelos, e saiu 

rosnando nas folhas, cortando raízes 

que soltavam pus verde no chão cor de 

madeira. a terra ficou vazia por seis 

dias, sem uma folhinha, um tatu-bola. 

no sétimo ele acordou com um galho 

roçando a pele dura do pé: tinha 

árvore crescendo na quina do quarto. 

de modo que desde disso não se mexe no 

matagal. matagal é pai, é mãe, é vó, é 

todo mundo lá de casa em forma de 

capim e formiga e vento e silêncio. 

 

 

 

  



 


