
                           



AR AMOR AMORA 

 Olhei para as minhas unhas e elas estavam sujas de sangue. Sangue. 

Não só as unhas, mas a mão toda. E quanto mais eu apertava, mais sangue 

saía. Minha boca e meus dentes eram a mesma coisa. Sangue. Passava a mão 

e me sujava, tentando me limpar, ensanguentava meu corpo. Ela olhava pra 

mim e ria. Levemente ria do meu desespero. Eu a sujara também. Seu rosto 

tinha um risco de sangue, marcado com minhas digitais. Ela reclamava que 

faltava ar e me abraçava. Eu retribuía o abraço com o mesmo calor e, 

quanto mais eu a apertava, mais sangue saía. Nossas roupas sujas de 

sangue, que não estancava. Meu desconforto crescia, quando eu não 

conseguia limpar aquelas manchas e ela não se importava. Ela não se 

importava e me abraçava, eu a apertava, ela reclamava de falta de ar e 

me apertava de volta, depois me beijava, com a boca suja de sangue e 

tentava sugar todo o oxigênio dos meus pulmões. Depois chorou. Não sei 

quando começou. Eu a apertava entre os meus braços e reparava nas minhas 

unhas sujas de sangue. Quando percebi, ela já estava chorando no meu 

ombro. Explodiu num choro que tremeu nosso corpo todo. Não era de 

tristeza, ela dizia, mas eu sabia que também não era aquilo choro de 

alegria. Ela não conseguia mais falar e escorria no meu ombro humores, 

muco, lágrimas e se misturavam com o sangue nas nossas roupas. Eu sabia 

que ela chorava para se descarregar, como se fosse um ritual de 

purificação. Ela ficaria bem e eu a apertava. Quanto mais a apertava, 

mais sangue saía. Eu não sabia se me importava com o choro ou com o 

sangue. Não tinha relação uma coisa com a outra. Fazia muito calor e o 

tempo estava abafado. Ela estava sem ar e, talvez por isso, chorava. A 

cidade inteira estava sem ar, conseguiu dizer. Todos estavam na rua, 

entupiram a avenida, não tinha mais espaço, e nem ar. Era um mundo de 

gente. Os carros pararam. Alguns caíram, asfixiados. Tinha gente demais 

e o ar não dava pra todos. Alguns deixaram de andar e ficaram assim, 

estateando as ruas, com a cabeça pra cima, olhando pras nuvens, tentando 

respirar. Ela tinha saído de casa, não para respirar, mas para ir à 

feira. Comprou uma daquelas caixas grandes de amoras e veio até o meu 

apartamento conversar amenidades. Eu nunca tinha visto uma amora e ela 

ria do meu espanto. Comi uma, duas, três, meia caixa e era doce, era 

fácil de mastigar. Ela ria da minha inocência e da minha descoberta 

infantil. Eu quase não conversava, só comia. Um trabalho praticamente 

mecânico - pegar a amora na caixa, enfiar na boca e puxar o cabinho. Só 

parei quando vi que minhas unhas estavam sujas, manchadas, e também a 

minha boca. Era um vermelho muito intenso. Quase de um susto, gritei 

"sangue!". Ela riu alto, os vizinhos ouviram, depois pulou nos meus 

braços e começou a chorar. Eu não sabia o que fazer, ela não comeu as 

amoras, as deixou na mão e, quanto mais eu a apertava, mais sangue saía. 

Ela estava sem ar e chorava no meu ombro. Eu tinha o ar. Ela tinha 

amoras. Saímos pra rua, com a caixa vazia. Precisávamos respirar. 

 

 


