
  



casulo 
 

a casa agora sabe. e, sob vigia, sou punido com a negação das horas. condenado a 

repetir o mesmo dia, já não tento forçar a porta e, se este quarto tivesse janela, 

certamente não abriria. há um peso no ar, um silêncio dissimulado do tipo que se faz 

quando se tenta reduzir o máximo a respiração e se emite apenas um chiado. agora sei 

que é o que me prende à lucidez, esse chiado. condiciono minha vigília à sua cadência, 

escapando do sono. não posso dormir, a casa muda enquanto eu durmo. as paredes e o teto 

se estreitam, os móveis diminuem, empenam na disciplina da velhice. quando toco a 

pintura, quebradiça, suja de umidade a ponta dos dedos. tem um cheiro ferroso, intenso, 

fazendo-me lembrar da dor da cirurgia na cabeça reclamando no primeiro despertar. havia 

uma mancha de sangue sobre o tapete onde estava deitado. vi esta mancha sumir, 

gradativamente. como a cura florescendo na carne, serena, o amadurecimento do tempo, o 

incinerar dos anos. 

uma vez consegui sair do quarto. ocupava-me contra o sono, encenando um teatro de 

sombras. era um trapezista circense, perdido em queda livre. rolava pelas paredes, 

rodopiando, e quando, acidentalmente, toquei na porta, a maçaneta cedeu. de imediato, 

fui tomado pelo medo. congelei feito uma criança que comete um travessura. foi o 

crescer da fresta que rompeu em mim a chance de liberdade. curvei os ombros e lancei-me 

contra a abertura. porém, ao chegar do outro lado, era o mesmo quarto. como se a casa 

tivesse fabricado uma réplica do meu cárcere. os mesmos móveis, as mesmas limitações. 

havia também um homem deitado na cama, terrivelmente parecido comigo. não tive coragem 

de encará-lo. só pensava em voltar, fugir para o quarto anterior e enveredei pela 

porta, metendo-me embaixo dos lençóis. acabei dormindo. quando acordei, a porta estava 

trancada novamente, sem a maçaneta. só havia o chiado compondo-se em pequenos ruídos 

por detrás das paredes feito água engasgando em velhos encanamentos. 

por muito tempo procurei evitar o chiado por detrás das paredes. fingia não ouvi-lo ou 

o absorvia aos meus pensamentos. depois do incidente com a porta, a casa parece ter 

despertado e já não se empenha em controlar a respiração. ora soa como uma discussão 

intencionalmente contida ora simplesmente se cala, exceto quando ouço a canto da 

menina, modificando o peso do ar. acabei tomando esta melodia para me confortar. às 

vezes, a assobio, geralmente quando desaparece. mas o som sempre flui pela voz 

infantil, dolorosa. como se eu a conhecesse de alguma forma e tivesse vivido um dia 

ruim com ela. certa vez, estava dormindo e senti algo roçar às minhas pernas. espremi 

os olhos contra as sombras, e vi um vulto correndo e levantando os lençóis. sussurrava 

num timbre suave e peralta: vem, vamos brincar no barracão. falava comigo como se 

falasse com uma criança. não sei porque senti um gosto de sangue naquele momento. 

sei que a casa sabe o significado de tudo isso. há mistérios em mim, cujas respostas 

não estão trancadas comigo. o que me resta são unidades de um quebra-cabeça, resíduos 

de pensamentos amputados que acredito estarem relacionados à cirurgia. do tempo em que 

me lembro confinado, nunca comi ou bebi nada; como então posso continuar vivo? como 

consigo imaginar mirabolantes estórias e não recordar sequer do meu nome? talvez eu não 

tenha passado fora da casa. estou trancado neste quarto desde sempre, e faço parte de 

sua composição feito os móveis, as paredes, a porta. sou um elemento da pintura, e, tal 

a pintura úmida, sou quebradiço ao toque. às vezes, penso que não me faço preso e sim 

escondido. como se protegido de algum mal, outrora cometido fora. não sei, não me 

lembro. gostaria de estar certo sobre a casa, o chiado por detrás da parede e a menina 

que canta, como todos eles estão certos sobre mim. 

 


