
 

 

19 de março de 2020 

Belinha, você ficará surpresa se eu te contar o que está acontecendo... 

Pois fique, sim! Aí, sentada, atenta, que eu vou ter muita coisa pra te 

contar. 

Estou vivendo em um novo mundo que você nem faz ideia como é, 

porque nunca foi imaginado antes. Essa história toda acabou batendo em 

cheio na minha vida, me ejetando para fora da minha rotina e me jogando 

num espaço sem fronteiras. Como se uma rajada de vento surgisse do 

nada, me pegando desprevenido (eu e todo mundo), uma ventania 

desarmando as casas como se fossem barracas de papel. 

Fui arrastado pra longe! 

É... Não estou morando na nossa casa. Sim, minha doce, acredite! Me 

tiraram de lá. Da nossa cama. Do nosso banheiro. Do nosso sofá. De tudo o 

que significa o cotidiano da minha vida com você. O cotidiano dos meus 

amores. Minhas filhas, minha neta... Se já me tiraram você, agora me tiram 

o resto. O que foi que aconteceu, Belinha? 

 

 

19 de março de 2020 

Após tomar um copo d’água 

Pra onde me levaram? Ah, escute... 

Pra um quarto apertado onde é preciso caber tudo: cama, mesa, 

cadeiras, pia, fogão, geladeira e banheiro. Com uma janela pequena pra 

olhar o mundo que está desabando lá fora. Que terremoto... Não! Que 

extraterrestres! Antes fosse, Belinha... O caos! Isso que é. O universo se 

esvaziou e encheu o vazio de medo. E de incertezas. 

Às vezes me pergunto se eu devo mesmo te levar as más notícias. Me 

entristeço em ter que fazer isso, mas eu só tenho você com quem 

conversar. Então eu preciso tirar você do seu sossego. Imagino você 

tomando banho de sol ao lado de uma imensa piscina azul banhada de 

pétalas vermelhas, em algum canto do céu. Não é isso? Estou errado? Ah, 

minha doce... O mundo já não é mais um mundo. É um vai e vem de gente 

assustada, vítimas (todos nós) de uma ficção terrena. Passamos a viver 

dentro de um enredo. Cujos capítulos, em doses múltiplas, saem toda hora 

nos noticiários de televisão. 

O vírus, esse é o caos. 

Sim, Belinha, um vírus espertalhão! Disfarçado na saliva do beijo. No 

suor do abraço. Que sai pelas calçadas mascarado de morte, assustando 

velhinhos e criancinhas, e toda gente, a ponto de termos que parar tudo — 

tudo mesmo! — e nos trancarmos dentro das casas, como se andassem às 

soltas milhares de milhões de leões pelas ruas, e milhões de cobras nos 



telhados... E o fantasminha invisível querendo se esconder atrás da nossa 

porta. 

 

 

19 de março de 2020 

Após o jantar 

Belinha, não sei se vou conseguir te explicar o que de fato está 

acontecendo. Afinal, a engrenagem do novo tempo deu apenas alguns 

giros, os rastros deixados são ainda poucos para nos dar a pista do caminho 

que estamos seguindo. Olha ao que me submeto! Agora tenho que ver a 

vida pela janela! Um nada de janela, Belinha! Que dá para um pátio 

interno, lá embaixo o estacionamento cheio de carros brancos. Sim, 

sombras brancas estacionadas embaixo da minha janela. Preferia que 

fossem todas negras, assim me ajudariam a inventar melhor essa 

atmosfera de tragédia. 

Foram a Laurinha e a Sofia — a Sara não falou nada — que me 

obrigaram a vir para cá. Eu sei o que você vai me dizer. Não foram elas, foi 

o vírus. Sim, temos o culpado. O réu universal! Recorreram à minha irmã, é 

dela esse pequeno apartamento há dez anos fechado. Tive a impressão de 

estar entrando em um sótão abandonado. Por sorte, em quatro dias 

transformaram a bagunça em um pequeno palácio. Preencheram, todas 

gentis, os espaços com conforto e distrações. Até televisão e internet — o 

pai tem que se distrair! Hoje, pela manhã, me mudei. Com todas as 

precauções inimagináveis. Não toque aqui, pai! Não toque ali! Até o vento 

agora é inimigo. 

Ah, Belinha, como é difícil viver sem você... Tomar vinho sem você... 

Sentar no sofá sem você... Deitar na cama, sem você a meu lado.... Por que 

essa ideia precipitada de ter que morrer? Sem sequer ter-me avisado? É 

traição. Sim, tua morte me traiu! 

Quando eu soube que esse maldito vírus gosta de matar velhos, pensei 

logo na possibilidade de ir me encontrar com você... Pegar carona. Mas as 

danadas das nossas filhas querem me salvar. Me esconderam neste 

cubículo com uma janelinha dando para um pátio cheio de carros brancos. 

Esse agora será o meu viver. Entre quatro paredes frias. Belinha! Quando é 

que você vem pra cá morar comigo? 

 

 

20 de março de 2020 

Me tiraram da minha rotina! Do meu dia a dia! Qual o significado de 

todo esse transtorno? Por causa de uma ameaça invisível?... 

Ouvi na televisão, trata-se de mais uma gripe. Uma merda de uma 

gripe, como se eu nunca tivesse pego gripe na minha vida! Contam-se nos 

dedos as vezes que algum vírus tentou me passar a perna. Nunca me 

derrubaram, não vai ser agora. 



Eu sei, você está querendo saber como é a minha nova morada. Você é 

curiosa, Belinha. Atenta e perspicaz. Gentil e amorosa. Sempre quer saber 

tudo sobre mim. A minha eterna companheira! 

Belinha, apenas um dia neste pequeno apartamento e já apresento 

sintomas de inquieta solidão. O que foi que eu fiz pra te perder? 

Ah, Belinha... Belinha! Você sabe como eu sou... Eu tenho um 

chicotezinho aqui dentro de mim, que eu uso principalmente quando estou 

assim, triste e inseguro, essa vontade de sair batendo, xingando... Por que 

fazem isso comigo? Me assustam! Assustam a minha velhice! 

A Laurinha me disse sobre o apartamento. Pai, vai ficar tudo muito 

agradável, você vai adorar. Conheço nossa filha. Aumenta cem para 

conseguir dez. Otimismo na medida certa. 

E assim aconteceu. A Laurinha garantiu, a Sofia concordou, a Sara 

acenou de longe — disseram que haviam conversado com a Sara, que tudo 

bem pra ela, tinham que salvar o pai. Salvar de quê? Eu não estou 

morrendo! 

Belinha. Você iria detestar esse apartamento com jeito de quarto 

grande. Cinco passos e já estou na janela. Recuo seis e chego 

imediatamente à porta de saída. Como se joga um velho num cubículo 

desses? Eu não sou um monge! 

— Dois meses, pai, e tudo vai voltar ao normal. 

É o prazo que dão pra esse vírus ir embora. E quanto mais virarmos as 

costas pra ele, mais rápido vai desaparecer. Quem garantiu foi a Laurinha. 

A Sofia acha que vai demorar mais, talvez três meses (que exagero!), final 

de maio, talvez junho. A Sofia, que eu sei que é bem pé no chão, não 

inventa. Mas a Laurinha também sabe das coisas. Ela insiste. Final de abril, 

pai. No máximo! De onde a Laurinha tira essa certeza? Da televisão? Diante 

de todo esse alvoroço, vamos dizer que um mês a mais — ou a menos — 

não será suficiente pra derrubar nossos ânimos. Três meses, no final de 

maio (no máximo!) estarei de volta à nossa casa. Mas, Belinha... Como 

voltar pra casa sem você? 

 

 

20 de março de 2020 

Sonho imaginado  

Ah, Belinha, esqueci de te falar! A Vitória bateu o pé, diz que quer vir 

morar comigo. Está uma fera. Soltou o verbo. 

Seria tão bom, não seria? Morarmos juntos nesses dois meses, eu, 

você e a nossa netinha! 

 

 

21 de março de 2020  

Hoje, prometo, não vou cuspir lamúrias. Pra quê? Um vírus... Com jeito 

de turista! 



Dormi bem, um sono silencioso. Calmo. Mas triste... 

Já morreu um bocado de brasileiros, Belinha. Um bocadão de gente no 

mundo! A Laurinha me ligou agora, me acordou pra ver se estou em casa. 

Todo dia me liga pelo menos cinco vezes. Pai! — grita do outro lado do 

aparelhinho — Pai! Não sai daí nem em pensamento! Como não, se o meu 

pensamento voa desesperado por toda parte à procura de ti, Belinha? Que 

a Laurinha nem saiba disso! Eu brinco com ela, ela fica com raiva de mim. 

Acha que eu não estou levando esse vírus a sério. Como não levar, se o 

filho da mãe está querendo me matar?! 

Laurinha — eu ainda a provoco —, você não está aqui pra saber se eu 

saio ou não. Ela fica danada. Já ameaçou colocar uma câmera na minha 

porta. Eu disse pra ela. Eu me transformo em barata e saio pelo chão. Cabe 

uma barata enorme aqui embaixo, no vão da porta. Vejo que ela silencia, 

chateada. Eu solto uma pequena risada, refrescante. Depois a consolo. 

Minha filha, seu pai não vai morrer. 

Mas aqui, Belinha, dentro desse peito em chagas, eu penso seriamente 

em estar com você. 

 

 

21 de março de 2020 

Após breve interrupção 

A Sara tem outra pegada, você sabe, Belinha. Nem falo dela porque é a 

única que não dá esse trabalho. Não é otimista nem pessimista, porque 

não precisa ser. Estou de boas, pai! — me diz a caçula, mas o coraçãozinho 

está se queimando de medo que eu morra. Ama no silêncio. Já não basta 

nossas filhas sofrerem com a sua ausência, Belinha? 

Mas a Sara, ela é esperta. Sabe que as duas, a Laurinha e a Sofia, me 

vigiam com olhos ávidos. Elas me conhecem, sabem que sou arredio a certos 

desesperos. Me cercam como se eu fosse um matador em série. Sim, um 

matador romântico, com saudade da sua presa! Não é o que eu sou, Belinha? 

Diante de uma mulher de cinquenta e nove anos, tão doce, tão gostosa... tão 

cobiçada por mim, um diamante que só eu tive a sorte de conhecer-lhe todos 

os brilhos. Você faz meu coração recuar, reviver as ansiedades de um 

adolescente. Meu corpo treme de desejo por ti! Entramos no mundo lúdico 

das paixões lascivas e de lá nunca quisemos sair. Mas agora... a tristeza de um 

amor que se foi não encontra alívio sequer nos sonhos eróticos. No meio 

deste vazio, eu silencio. Recluso entre uma lembrança e outra, faço uma 

pequena pausa... à espera de que você entre por aquela porta e venha pedir o 

meu abraço. 

 

 

21 de março de 2020 

Noticiário da tarde 



Ah, a tristeza está toda ela pintada nessa maldita televisão! Já quase 

nem assisto, com medo de que o vírus me encontre. Descubra onde eu 

moro. 

— Olha ele ali! (...) Nhec! 

Será verdade mesmo, Belinha, que eu não quero morrer? Que me 

agarro à vida? Por isso me escondo? Não fique triste. A única coisa que eu 

quero é estar com você. Onde você estiver, eu também estarei. Para 

sempre. 

 

 

21 de março de 2020 

Angústia 

Mas... e as nossas filhas!? E a Vitória? 

Belinha... Morro ou não morro? 

 

 

 


