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Ele começou me dizendo que estava tudo interligado: o potro, a 

terra, a saia, o morango e tal; porque cada coisa tinha sido muito 

bem pensada, a relação das cores, as roupas, a separação dos cômodos 

e inclusive o jeito que o cara coçava a orelha, uma pequena homenagem 

à sua ex-mulher que, apesar de distante, estava inegavelmente 

presente em tudo que o cercava; e então, pelo fato de estarem todos 

os elementos unidos ali, havia um caráter de urgência no ar e a 

congruência das coisas provocava uma rajada de poesia inescapável à 

percepção de qualquer um, censurando todo o cuidado técnico que 

poderia haver e deixando apenas o odor de atmosfera sagrada que faria 

com que um segundo de desatenção se tornasse a mais condenável das 

heresias, o que fazia de mim uma terrível pecadora já que, por vezes, 

não consegui me concentrar, mas não mencionei isso na conversa, mais 

por não querer cortar o fluxo da sua verborragia, que parecia lhe 

fazer tão bem, do que por temer uma exaltação da minha 

insensibilidade ou ignorância que, caso realmente se manifestassem, 

eu preferia guardar para mim; e aí continuei ouvindo sobre a 

displicência da namorada do cara ao deixar sua bolsa em cima da mesa 

de madeira e como isso era uma oposição à notável obsessão dele, mas 

que o modo falsamente ocasional com o qual ela passava o batom em sua 

boca escancarava o quanto ela queria que ele fingisse, e fingisse 

bem, para que ela quase acreditasse cegamente que ele não dava a 

mínima para o que ela fizesse ou dissesse, que sua única ocupação ali 

era manter a ótima performance na cama e nada mais que isso, e era 

por isso que, enquanto ela passava o batom, ele não olhava e fingia 

que aquilo não lhe importava, e, se ele virasse o olhar, ela talvez 

fosse capaz de acertar um tapa na cara dele por interromper tão 

perfeito seguimento de minuciosa e imprescindível cadência nos atos 

de sedução, e então ele disse que sim!, que isso seria perfeito 

porque só mesmo um tapa na cara para retomar todas as possibilidades 
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anteriormente presentes, eventualmente desviadas por uma disritmia 

inesperada, e eu tive que pedir alguns segundos para pensar no que 

ele queria dizer com isso, mas, antes que pudesse encadear quaisquer 

pistas de compreensão na minha cabeça, ele voltou a vomitar que o 

desespero do cara em sair correndo atrás do potro que entra no mato e 

que volta carregado em seus braços sujos de terra vermelha estava lá 

apenas para ser comparado à reação forçadamente complacente do mesmo 

quando a mulher ameaça, também de maneira fingida, um adeus para 

sempre, e que isso mostrava como o homem tem que domar seus impulsos 

e tornar suas atitudes mais respeitáveis frente a uma política comum 

quando se relaciona com outras pessoas, mas que quando se relaciona 

com a natureza sem dissimulações do mundo animal, entrega-se livre, 

sem o menor sinal de reprimenda interior, a ponto de chafurdar na 

lama mais negra e grudenta, o que nos remetia à beleza primitiva dos 

atos impensados e de puro reflexo, sejam eles nascidos dos hábitos ou 

do simples instinto, mas que no final das contas, hoje em dia, ambos 

se confundiam à maneira de irmãos gêmeos que usam a mesma roupa e 

penteado, pois a ele já incomodava o modo como as pessoas na 

atualidade competem entre si em qualquer esfera da vida, seja na 

família, no trabalho, na amizade ou nos relacionamentos, vendo nisso 

a mais natural das posturas, incluindo aí, como fator ainda mais 

irritante, as bases supostamente científicas de teorias relativamente 

influentes de nossa época, que sustentam a atitude competitiva como 

básica e fundamental da raça humana, dada sua inegável descendência 

dos macacos e chimpanzés, entre outros selvagens que brigam entre si 

tanto pelas fêmeas do grupo quanto pela extensão de seu poder sobre 

determinada região; e foi aí que eu me perdi, porque quando ele falou 

de macacos e chimpanzés, as imagens desses animais me surgiram com 

tanta nitidez que eu fiquei confusa e não consegui mais atinar para 

qual era a relação disso tudo com as intenções humildes e puramente 

simpáticas da minha pergunta inicial, o que me fez meter-lhe um tapa 

na cara, na esperança de que a ocasião tomasse rumos mais amenos após 

lembrar-lhe: eu apenas perguntei o que você achou do filme.	  


