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De onde vêm essas vozes?
Não sei. Nunca soube. Só queria que não  viessem. 

Ou queria? Também nunca soube. Mas elas vêm. 
Sempre vêm. Chegam sem pedir licença. Às vezes me 
enlouquecem. Outras me salvam. É só o que sei.

(1)
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Já nascemos com essas vozes coladas na alma.
Elas vêm das profundezas do ser. Ficam em nós por 
toda a eternidade. Até que possam ser  decantadas. Até 
que possam ficar em uma curva do caminho. Libertas. 
E o amor mais puro possa surgir. Vindo não se sabe de 
onde. Chegando de onde menos se espera. Sentando 
ao nosso lado num simples voo de avião, numa via-
gem de trem ou numa caminhada na beira do olhar. 

Um olhar cruza com o outro e pronto. A  eternidade 
se reinaugura naquele instante. 

Foi assim que você voltou para a minha vida.

(2)
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Seu  gosto  nunca saiu de mim, ficou aqui 
por toda a eternidade. Seu gosto, seu cheiro, sua voz. 
Voltou sem pedir licença e já chegou me revirando pelo 
avesso. Talvez em busca do nome perdido. Você sabe. 
Eu moro em você. No seu nome. Você me tem no seu 
nome. Sempre teve, antes também era assim.

Eu queria ter tirado você de mim. Ah! Como que-
ria! Mas os séculos se passaram e você continua aqui, 
colada na minha pele. 

Nossa! Odeio esse vazio. Esse vazio tão cheio de 
saudade. Tão cheio de você! Por que tudo tem que ser 
vivido, sentido, rasgado, inscrito na pele?

(3)
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Achei que teria outro caminho, agora sei que não. 
Que o tempo, sagaz, contou outra história. Essa, com 
vozes que insistem em anunciar, gritar, desvendar um 
labirinto. Meu, seu, nosso. De todos. Desse amor sem 
fim. Que me faz querer você quando não posso ter. Que 
me fez querer o impossível. 

O tempo... que devora a morte. Que nos devolve a 
vida. Que me devolveu você depois de tantos anos. 

Será que as horas marcam o tempo que gostaría-
mos de viver? 

Nunca. As horas nunca marcam o desejo de ter 
você aqui mais uma vez. De ter você em mim, intensa, 
não apenas um sonho, um desejo proibido. 

Por que você tinha que voltar casada? Por quê? 
Por que seu olhar brilha quando me vê? Por que 

essa sintonia secular que arde na pele? O que será que 
fizemos um dia para estarmos passando por isso agora? 
Será que vamos descobrir ao longo dessa história?

Patamar Amor Sublime: será que vou conseguir 
chegar lá? Será que vou conseguir esperar até uma pró-
xima jornada?

No momento, o que eu queria mesmo era pas-
sar a noite ao seu lado, sentindo seu cheiro, sua voz 
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sussurrando no meu ouvido, sua boca na minha, sua 
pele colada em mim, suas coxas entre minhas pernas e 
sentir o sabor dos muitos anos que ficamos sem nos ver.

Mesmo não tendo você, posso saber como é nosso 
desejo, nossos corpos se amando loucamente. Sua pele 
quente. E o cheiro? Aquele inconfundível cheiro do 
nosso sexo. Ou será que você esqueceu? 

O que são alguns anos diante da eternidade? Você 
sabe que quase nada. Ah! Se sabe! Mas sabe também o 
quanto é difícil segurar isso tudo agora. 

Sei que não quer sair da sua vida estável, da sua his-
tória de amor. 

É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? 
Sim, é. Mas você ainda não está preparada para isso. Ou 
está? 

Será que um dia voltará para mim? Será que terá 
coragem de me chamar de seu amor? Por quanto tempo 
o medo em você?

O pior de tudo é o seu silêncio. Esse silêncio que 
me amedronta. 

Respiro! Respiro profundamente para não me 
perder em pensamentos ruins. Para não me perder na 
sua ausência. Olho a vida e a busco em mim. Orgânica. 
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Latente. Viva. Bela. Sem dor, mas doendo ao mesmo 
tempo. 

Você pode entender que existe beleza na dor? E 
que sem ela eu não saberia escrever? E que muito menos 
estaria aqui contando essa história?

Mas hoje acordei com uma febre que chegou sem 
nenhuma explicação. O que é essa febre ardendo em 
meu corpo? O que é essa falta que você me faz? Que 
fantasmas são esses que me rondam e precisam sair de 
mim? 

Vozes. Mais uma vez as vozes seculares me chamam 
e é preciso atender a esse pedido. Quando essas vozes 
invocam um narrador, é preciso ceder e se entregar, 
mesmo que o corpo arda de febre, delírio e desespero, 
mesmo que seja preciso ficar dias e dias sem sair de casa, 
quase que sem vontade de comer ou beber, quase que 
esquecendo que existe. 

Se pudesse, ficaria sem falar com ninguém. Se 
pudesse, viraria uma ilha deserta. O problema é que 
muitas vezes quero ser ilha deserta, mas muitos que-
rem me habitar. Ah! As vozes não são um problema. 
Preciso escutá-las, saber o que têm para me dizer. Ao 
mesmo tempo, preciso afastar de mim as pessoas que 
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me desfocam desse mergulho que me leva ao encontro 
dessa ancestralidade. 

Mas, pensando bem, talvez seja bom. Assim não me 
perco de vez nesse mergulho profundo, de onde só pos-
so voltar quando percorrer todo o labirinto do tempo. 

É por essas e outras que sou um narrador de mui-
tas épocas e tempos. Obedeço ao fluxo da vida e dos 
aprendizados. 

A cada momento uma história. Serão elas verda-
deiras ou mentirosas? Impossível saber o limite entre 
imaginação e realidade. Mas não vamos discutir as fron-
teiras entre real e imaginário. Não precisamos dessa dis-
cussão. Sabemos que tudo sempre se mistura: memória 
e invenção, tudo! Como num jogo de vida. 

Anos antes, eu me chamava Paula, era casada com 
Carlos Frederico e mãe de três filhos lindos. Demian, 
Ana Terra e Ulisses. Nomes escolhidos por mim e meu 
marido. Eu, jornalista. Ele, psiquiatra e professor uni-
versitário. E eu achava que ele era o homem mais inteli-
gente do mundo. Aos poucos fui descobrindo que sim, 
ele era, mas ao mesmo tempo era o homem mais frágil 
de sentimentos. Frágil como uma casca de ovo. Quase 
um menino precisando de colo. Os anos se passaram e o 
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casamento foi se desgastando. Alguém precisava de co-
ragem para partir. Tive. 

Em outra época fui Julia. Me apaixonei loucamen-
te por Victor, que nunca teve coragem de sair de seu 
casamento falido para ficar comigo. Me liga até hoje e 
guarda lembranças da história que não viveu além. Eu 
não queria dividir espaços e tempos. Não que fosse a 
favor da exclusividade, não era isso, mas simplesmente 
porque queria viver sem hora marcada. Amor feito o 
nosso era para ser vivido na hora do desejo e não na hora 
do possível. Na hora em que a esposa não estivesse por 
perto. Victor alegava que não podia deixar a mulher, 
que devia favores a ela. Desculpas. Sempre as mesmas 
desculpas. Até que um ano depois deixou, por outra 
mulher que não eu. Sofri.

Mais adiante fui Davi. Casado com Miguel, que 
pouco sorria para a vida. Com ele aprendi a me doar 
de forma incondicional. Pena que ele nunca entendeu 
isso. Parti. 

Já fui Joana e conheci o grande amor juvenil. 
Chamava-se Eduardo.

Já fui José e amei Antônia. 
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E eu sempre partindo e deixando para trás uma 
história. Necessitando inscrever e escrever uma nova 
história. Quase visceral essa necessidade. Necessitando 
decantar um novo sentimento. Ou mesmo domar al-
gum instinto.

Nunca abandonando uma história sem chegar ao 
osso da dor. Dor é para ser mastigada até gastar o sabor. 
É para ser vivida. Senão ela volta. Disfarçada, mas volta. 
Fica colada na memória por toda a eternidade, até que 
se aprenda a decantá-la. 

Partia, mas nunca sem antes tentar. Muito!


