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IMAG INAÇÃo
prosa, poesia e tradução

SOBREO TEXTO
Este trecho é o capítulo 6 (sem título)
do novo livro deMarcelo Mirisola. o
sexto romance do escritor paulista-
no, que também já publicou volumes
de contos, de crônicas e teatro, será
lançado emmaio pela editora 34.
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marcelo mirisola
ilustração� adams carvalho

O diamanTE é um dos poucos
objetos lapidados pela vontade
humana capaz de encerrar-se em
simesmo.os livrosdeCamus tam-
bém. Sem nenhuma jaça. Um oc-
taedro que mostra a mesma face
vistadequalquerângulo,diferen-
tedeAriela: íntegro.Simples, cris-
talino. o diamante que eu ia dar
pra Ariela, tirado do ventre con-
taminado da terra, que custou o
preçodomeugritosabiamentesu-
focado por 25 anos, emais a alma
doBaduzinho que—nomomento
em que a biscate me traía— devia
estar crepitando nos quintos dos
infernos.Umapedra linda,perfei-
ta,dequasedoisquilates.Eagora?
o que eu ia fazer com a merda

de diamante?
olharpraele,eolharpragarrafa

de uísque. Confidenciar, ora com
um, ora com a outra. outra vez a
solidãocomocompanhia.Umaes-
péciede sítio arqueológicodentro
domeupeito. Sãovárias camadas
de decepção. De todos os tipos,
feitas de ossos, cacos, durepox e
esperança. Desde criancinha fui
um solitário.
o engraçado é que vivi várias

situações que simulavamuma in-
finidade de outros sentimentos,
menos solidão. Mas era solidão.
Quandocriança, tinhacertezaque
o mundo e dona Arlete do apto.
902 compartilhavam do mesmo
sentimento —que ela e o zelador
do Sanvi Porchat também enxer-
gavam espumas de sangue nas
ondas que quebravammansas na
praia de São Vicente. Essas espu-
mas foram as primeiras lembran-
çasqueregistreideminhasolidão.
Depois viriamos losangosdo Ilha
Porchat Clube. Eu acreditava que
meu irmãomais velho era sugado
pelos losangos, e lá dentro ele se
metia em encrencas com o Valete
de ouros do baralho, enquanto o
Rei de Copas me dava guarida do
lado de fora, boa gente —El Rei.
TinhacertezaqueViniciusdeMo-
raes frequentavaomesmobarbei-
rodomeutioAdemar,equeambos
jamais usariam meias. o sapato
brancoeascanelasnuasdosdois.
Eraoestilodeles,maseunãosabia
o que era estilo, apenas separava
Viniciusemeu tioAdemardosou-
tros adultos a partir de suas cane-
lasnuas,eelesbrincavamcomigo.
Eu estava sozinho. ouvia a tonga

damironga do kabuletê numa es-
pécie de walkman interno. Aliás,
antecipei várias tecnologias que,
logodepoisdedescobertas,seriam
substituídasporoutrasmuitomais
eficientes, juro!. Isso em 1972. Era
minha solidão. Até hoje, acredito
sinceramente que as pessoas ou-
vema tongadamironga emwalk-
mans acoplados diretamente em
seus tímpanos e, quando alguém
aponta o dedo e me acusa de vai-
doso, egocêntrico, umbiguista
etc., eu atribuo esse julgamento
à surdez interna do infeliz: que
nunca vai saber o que é desfrutar
dacompanhiadoVinicius edo tio
Ademar em 1972: ambos girando
pedrinhasdegelonoblendedque
é minha memória —feita do mais
refinado isolamento. Eu podia ci-
tar milhares de exemplos, abrir o
peitoedesfolharcamadasecama-
das de solidão que experimentei
ao longo da vida. Tenho sim uma
Romadentrodopeitoea lembran-
çade tiaNenémfurandomeupes-
coço com suas garras de harpia...
e não se trata apenas de autoen-
gano.Masda solidãonaessência,
algoqueeupoderiaquasechamar
de felicidade, apesar da dor.
Temoutrotipodesolidão.Aque-

laquemaltrata,equenãodepende
apenasdanossaesquisitice, sei lá
seeupossodizerqueéasolidãode
verdade,maspossogarantir queé
uma solidão que não remete a va-
letes e reis debaralho, ela é crua e
óbvia, e cobra o condomínio atra-
sado; ela éonosso erro emestado
de urgência, um sentimento que
jamais vai se misturar a qualquer
desejo de abrir uma cachaça de
rolha e nem vai admitir o encon-
tro do céu com o mar, essa outra
solidão reafirma a acusação e o
dedo em riste, faz com que efeti-
vamente nos transformemos em
seresvaidososeegocêntricos.Um
caminhão de mudança que leva
nossaRomaprocrematóriodeVila
Alpina: estou falando de uma so-
lidãoque é alheia à vocação, uma
solidão que não está nem aí para
as ruínasqueacumulamosdentro
do peito, porque é a ruína sobre
a ruína, a reforma, aquilo que é
prioritáriodiantedaestagnação.A
solidão que somente asmulheres
são capazes de intentar.
ImediatamentepenseiqueArie-

laseriamaisumaruínaacarcomer
dentrodemim.Todavia,ela (oueu
mesmo)me surpreendeu.
Dessavez, confessoquenãocaí

noabismonegrodas faltasque fe-

Camadas
dedecepção
umcapítulode
“Hosanapoluída”

remfeitopunhal,nemdosporquês
inexplicáveis que fazem a gente
emagrecer, escrever romancesvin-
gativos e ligar pros amigos dema-
drugada.Dessavez, inclusive,pou-
pei os amigos.
Emdeterminadomomento,acre-

diteiquenãoestavaacompanhado
da solidãode sempre, a supracita-
da, aquela que maltrata e que faz
a gente confundir o amor perdido
com a mulher que caminha desa-
visadamente do outro lado da cal-
çada, embora eu visse Ariela não
só do outro lado da calçada como
atrásdobalcãodapadaria, na cai-
xadosupermercadoenomeiodos
pesadelos que me acordavam de
madrugada para lembrar que eu
—outra vez— era um apaixonado,
mas dessa vez não teve a lâmina
nem a dor lancinante que cresce
feito umpunho fechadodentro do
esôfago. Ariela pairava, permane-
cia ao meu lado mas não exata-
mente como Joana, não, não exa-
tamente. Não era só presença. Era
dor também,masumador que, ao
invésdememaltratar,meacalma-
va: imaginei que dessa vez quem
me fazia companhia era o amor, o
amorquesentiaporAriela,porque
somente o amor não se contami-
naria ao imiscuir-se com paixão e
vaidade, sim, o amor de verdade,
que não era apenas abandono e
obsessão, e que também não era
somente idealização infantildami-
nhaparte,masumamorqueacom-
panhavaasolidãocomserenidade.
Euseria capazde tanto?ouestaria
ficando velho e calejado?
—Você jamais vai amar alguém

na vida.
Praga de cigana?
Não sei, enemdevia ter lembra-

dodacigananummomentodesses.
Masoquepossoafirmar, indepen-
dentementede ser amoroupaixão
—ou amistura dos dois—, não im-
portaonome,oquepossoafirmaré
que,pelaprimeiraveznavida, tive
controle da situação. Eu imagina-
vaque sim, talvezumcontroleque
somentepudesseexistir emfunção
de um descontrole absoluto, mas
era controle. Era sim. Além disso,
uma certa elegância leminskiana.
Bem,descontadaapoesia, falando
assim “eu tinha controle” parece
até que guardava uma certa supe-
rioridade com relação à novidade
que me entorpecia. Não era bem
assim.o taldocontroleapenasme
acalmavaquandodeviamedeixar
putodavida, eeu repudiavamuito
isso porque—sinceramente—não
fazia a menor questão de conser-
vardistância emuitomenosdeme
tornar elegante diante dos cornos
quebrotavamdaminha testa.Uma
bosta de um controle que não me
trazia segurança. A verdade é que
—mesmo que eu tivesse amando
pelaprimeiraveznavida—eucon-
tinuava infeliz, e travado.
Mas tinha controle, sim, e uma

porra de um diamante de quase
doisquilatesqueeucongelei junto
aos cubosdegelo, sópraouvir um
barulhomuito particularmistura-
do no copo de uísque, um tilintar
que me acompanhou ao longo da
vida, mistura de memória, dor e
entorpecimento.


