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Colocando um ponto final no texto que, com muito custo, consegui enfim digitar, 

esqueço as mãos sobre o teclado do computador sentindo a autêntica frustração de quem 

reconhece não ter dito nem metade do que era necessário dizer. São três horas da manhã, 

já me acostumei com a madrugada, mas ainda me sobressalto com alguns pequenos ruídos 

dos apartamentos vizinhos, como o de alguém tossindo no andar superior. Relendo as 

frases, construídas ali como uma última tentativa de entender coisas para as quais não 

há explicação, concluo, não pela primeira vez, que escrever sobre tudo aquilo é 

trabalho inútil. Usar a literatura como terapia barata só piora as coisas, e em dois 

sentidos: a) acabo por achar detrás de eventos bobos e despojados de qualquer sentido 

um significado que transcende qualquer realidade admissível; b) por ser impossível se 

distanciar dos acontecimentos e de suas consequências, analisar as circunstâncias 

passadas é quase atravessar, voluntariamente, todo aquele inferno mais uma vez. E se 

nenhuma metáfora bem construída e nenhum brilhante encadeamento de frases poderá mudar 

o efeito arrasador daquilo tudo, é melhor guardar as palavras para o que um dia merecer 

de fato ser escrito. 

Desligo o computador e, por pura distração, procuro o controle remoto. Ligo a 

televisão apenas para ouvir algum som. Qualquer um. Tento prestar atenção em um filme, 

mas de repente tenho a sensação de que nada daquilo faz sentido. Não só o filme, um 

filme que poderia ser esse ou qualquer outro, mas absolutamente nada. Não faz sentido 

estar aqui, na minha casa, no meio da madrugada, repassando mais uma vez na minha 

cabeça todos os detalhes daquela imprevista verdade. Sim, verdade, uma vez que 

aconteceu. E se tudo aquilo não foi só um sonho surreal (e não foi), e se tudo aquilo 

não foi só um engano devastador (e não foi), se não foi só um desvio momentâneo (e não 

foi), não há mesmo sentido em mais nada que tenha vindo depois. 

Sei que preciso parar de pensar. Parar de tentar entender. Não há entendimento 

possível, não há possibilidade de explicação. Fecho os olhos, procurando o sono que 

demora a vir. E misturados às vozes dos atores do filme, ainda escuto alguns dos meus 

próprios pensamentos soltos, desatados e estranhamente persuasivos. E todos eles dizem 

a mesma coisa: é preciso aceitar. No entremeio da vigília, do sono e dos sonhos, ainda 

julgo ouvir algumas palavras, não sei se de condenação ou de consolo, até que 

finalmente durmo, tentando me convencer de que deve existir algum lado bom em ter sido 

a última mulher da vida dela. 


