
 
 

vida após a morte 

O que é engraçado. 

O que é engraçado é que os passarinhos do quintal não sabem comer quinoa. Linhaça, sementes 

de girassol, chia, amêndoa, castanha de caju. Nada! Eles não comem nada. 

Cíntia sentia estar em desacordo com tudo. Ela proseava, podia passar horas à fio desenrolando 

mágoas sobre o porquê de não ter mais onde ficar no mundo da vida.  

Era frustrante, é o que era. Linhaça, sementes de abóbora, uma goiaba inteira, eram tantas cores e 

tanta doçura que parecia impossível não ter acertado dessa vez, mas oras! Lá ia ela novamente, 

levando uma humilde oferenda do que parecia mundano para os fascinantes reinantes dos céus, 

trovadores da manhã, entidades da poesia. 

Poesia! Arte. Que mais vivo que a arte? Que mais belo, que mais elegante, delicado como o 

primeiro fôlego, como o coração tetracavitário de um mamífero, que menos moribundo? Nada. Nada. 

Mas, nada. Os passarinhos não tocavam suas sementes, eles só continuavam a reinar os céus, 

como se sua delicadeza fosse inalcançável.  

E Cíntia convencia-se cada vez mais de que era. 

Quando a senhora passou a se sentir assim? 

Não sei! Ninguém mais parecia entendê-la. Ela já havia escutado histórias de sujeitos que 

mudaram depois de experiências traumáticas. Passaram a ouvir vozes, passaram a ver olfatos, trocar 

ouvidos, sentir palavras. Coisas que ninguém entenderia de fato pelo simples fato de não sentir mais 

igual. 

Ela ousou dizer: será que não me entende por causa da minha ida ao mundo da morte?  

E será que já não sou mais daqui, mas de lá? 

Clomipramina, sertralina, fluoxetina, desvenlafaxina. Nomes de um outro mundo. 

Agora ela estava de volta. Viva? 

Claro, querida. 

Ah, claro, querida... Engraçado. Sabe o que você é quando não sabe explicar a tese? Um plágio.  

Luz, aromas, quente do sol, quente dos pés debaixo das cobertas, quente das lágrimas de alívio. O 

que era aquilo? Se ela viveu nesse mundo uma vez, por que não o reconhecia? Por que não conseguia 

conversar com os passarinhos? Por que não conseguia fazer arte, entender a arte, viver a arte? 

Sim, talvez ela tivesse vivido naquele mundo um dia. Mas ter saído e voltado, ter saído e voltado, 

ter saído e voltado... Um estrago, malfeito para a vida. 



 
 

Eles comem as bananas... 

Desvenlafaxina. Desvenlafaxina. 

Planto um grão de feijão. Como uma criança. 

Como a senhora está se sentindo? Tontura, enjoo? 

Dissociação? 

Não sei mais conversar com ninguém. Me sinto assim. Vazia. 

Cíntia gosta que toquem em suas mãos. 

Ela corria, às vezes, na rua, para reparar na vida. Supôs que podia ao menos admirá-la.  

Uma vez, ao passar pelo asfalto quente de uma rua deserta, seu coração pisou em falso. Foi 

extasiante. Ela viu uma cor profunda nascer de um pedaço de terra, nem pensou. Parou mesmo com o 

barulho do coração nas orelhas. Era uma roseira, assim, no meio da rua.  

Ela se agachou na terra. A cor, o cheiro, o toque... o gosto da violência salivando a boca. Espinhos! 

Espinhos no corpo de um botão de flor, o que dói junto ao que cura, riu, riu como se fosse viva. Que 

graça tinha esse mundo estranho! Alguém passava ali, todo dia, numa rua destruída e rançosa, para 

cuidar de um pé de erros?  

Claro, alguém limpava o pincel, todo dia, para traçar rostos falsos... Alguém eternizava, numa foto 

ruim, o passarinho feio. E era bonito. Claro, alguém rezava, para um mundo estranho, para um mundo 

em queda, para um descompasso.  

Cíntia olhou os céus. Não havia nada... Mas, num sobressalto, reparou nos muros. Cada tijolo, um 

par de asas. Em todas as cores! E mais cores, pois todas não seriam o bastante. Sentiu nascer dos 

braços, estruturas finas, serreadas e múltiplas. Alongar o nariz, duro, fino e melódico. Sentiu os pés 

vergarem, o suor fugir, o coração bater pedindo.  

Alçou o voo com suas asas novas, como se fosse pássaro, como se fosse algo a mais do que era de 

fato, como se possuísse todas as cores do mundo, como se pudesse perder a prudência, dançar no ar 

vinte e sete rodopios e tê-la de volta. 

E então? A senhora conseguiu dar de comer pros pássaros? 

Cíntia rodou nos dedos uma fruta doce que se desfazia. Olhou nos olhos, sorriu, balançou a 

cabeça. Não. Nunca. 

Carregou consigo a delicadeza da morte, até morrer. 

 


