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Para meus netos,
Júlia, Matheus, Bento.

Livres da minha autoridade, 
Juntos no palco das ilusões.





Não, Tempo, não zombarás de minhas mudanças!
As pirâmides que novamente construíste

Não me parecem novas nem estranhas;
Apenas as mesmas com novas vestimentas.

william shakespeare

O que foi é o que há de ser; e o que se fez isso se tornará  
a fazer: nada há, pois, novo debaixo do Sol.  

Toda novidade não é senão esquecimento  
dos que vêm depois.

eclesiastes 1.9,11
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PRÓLOGO

Precisamos de ilusões para viver. Sem o calor das ilusões, a vida 
esfria por dentro, a voz fraqueja; há medo e revolta.

O dom de iludir vem da mulher, diz maviosa canção. Que seja a 
mulher a centelha. A fantasia de uma ilusão é água no deserto, espe-
rança de futuro. Quem não corre atrás de um sonho, um novo sen-
tido, outra decifração, é como o espectador de auroras que acorda ao 
anoitecer. 

Acima, as antenas da fé; abaixo, o mundo que devora. Entre o 
amor divino e o amor humano, entre os mistérios do rosário e os 
enigmas da Terra, debatem-se os que só desejam gozar as maravilhas 
da vida.

Imagino uma tarde de domingo. Fugindo à solidão, você vai ao 
cinema. Ali, enquanto espera na fila, surge incendiário o olhar de uma 
mulher improvável, linda e esvoaçante. Você entra, ela flutua toda 
faceira. Como um milagre, vem sentar-se na cadeira ao lado. Seu sor-
riso de sol é um céu de diamantes. As mãos se tocam, vão abrindo 
veredas; mais fundas, voam ao infinito.

Mas um dia esse brilho todo cessa, a chama fumega e apaga.
Recorde-se que o amor começa e acaba sem resposta.
Como pode ter mudado de gritar comigo, como se explica a 

indiferença, este intervalo repentino entre nós dois? De tudo, talvez 
fique o cheirinho de cabelo molhado saindo do banho. Essas bêbadas 
anotações num guardanapo de bar. Aflige não cair nenhuma lágrima 
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quando ouvimos a música que ainda ontem era só sentimento. Agora, 
se tocar no rádio, mudamos de estação. 

Queria contos confessionais; inconfidências. Pensei o frio da des-
graça, doces quimeras, um devaneio, a última ilusão.

A memória traz-me o colo da mãe ao entardecer, sorri à calçada 
com o pai. Falam de lendas, homens, mistérios. Meus olhos de criança 
dizem que as garças em pouso de dormir são lenços brancos suspen-
sos no ar. 

Estrelas surgem do caos, diz Nietzsche. 
Em busca de nós mesmos, a alma cobiça o Paraíso. É boa, a alma. 

Apenas caprichosa: pede chá raríssimo em xícara finíssima. 
Ler um livro é pôr o dedo no gatilho, avalia Cortázar. Cabe ao lei-

tor detonar sua força explosiva. Que essas histórias sejam rastilho de 
pólvora, pontos de luz a colorir oníricas emoções, nestas a beleza de 
um gesto intraduzível, o riso alegre de um instante, o delírio de uma 
avassaladora paixão.

Enfim, no caos diário das ilusões, espero que gostem e me absol-
vam do jeito de contar que não esconde o cão bravio do olhar em 
chamas, nem o punhal que faz sangrar.

Jairo Carmo



Aquele entre vocês que não tenha pecado  
seja o primeiro a atirar uma pedra. 

joão, 8, 7





MÃE SINGULAR 
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MÃE SINGULAR

Sei que os dias eram piores. Piores de violência nas ruas; piores nas 
casas, nas escolas, nos tribunais. Corrupção de cima a baixo; quadrilhas 
de marginais. Gente pervertida no olhar e na cabeça. Crianças arma-
das, balas perdidas; não se vê inocência. A Justiça ajoelha aos podero-
sos e abusa dos pobres. A alma negra vale tostões, uma calamidade.

Ainda se Deus não existisse, há um senso moral, eu penso.
Meu corpo exausto, agoniado, deseja uma ilusão para viver. Tentei 

um sono impossível. Melhor um bar, beber todas. Junto ao elevador, 
fumo o último cigarro. Fico de cócoras; levanto-me. Ocupo o minús-
culo espaço, a cabeça gira. De repente, enguiça. Digo audível: não vou! 
Não vou ficar entre estranhos, é ridículo falar com estranhos, gente 
que não sabe meu nome.

Jurei esquecer mamãe, questão de honra.
Na minha cama, sofrendo meus escrúpulos, filtro remorsos e 

as culpas dos pecados que não cometi. O elevador vem e vai vazio. 
Devia habitar na Amazônia profunda, lá eu danço na chuva como 
Gene Kelly. No interior das matas, celebro a graça de estar no mundo. 
Somos todos estranhos: eu por dentro, eu e mamãe, eu e os amigos. 
Alta madrugada, acorda o intruso que me habita, diz que é hora de 
dormir, antes escovar dentes. Submisso, tiro a roupa, examino meu 
sexo e rosto, puxo o lençol amassado e caio na insônia.

Na universidade, julgara Shakespeare sentimental demais. Agora 
que o tempo me esmaga considero o inglês genial. Bem provável, 
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naqueles tempos, guiados pela magia e religião, que os príncipes 
tivessem reta consciência. Hoje, não têm. A dignidade humana é fria, 
formal, anestesiada. Esta é uma era perigosa. Importa a máquina, 
o cartão de crédito. Conta o imediatamente prático, não o divino e 
espiritual. Gente estúpida e boçal; vale o esquema, os mecanismos. 
A fé das igrejas receita Prozac e autoajuda; as leis pesam e esmagam. 
Certas sentenças plantam verdades que ameaçam a vida, esvaindo-a 
de qualquer sentido. O coração das mães já não desdobra fibra por 
fibra, também elas viram pedras. Textura das pedras, úteros de pedra. 
Libertas, são escravas. Às vezes, bate desespero, vontade de morrer. 
Perdi o silêncio das orações e não sei gritar. A vida não pode ser a 
historinha do gato que arrasta o papagaio pelo rabo, descendo longa 
escada com a cabeça do animal a bater em todos os degraus. Fecha-se 
meu coração flagelado. 

Preciso crer nalguma coisa, hei de sorrir novamente.
Pego o celular hesitante, digito a senha de abertura. Decido que-

brar meu juramento, primeiro envio mensagem. Espero longos segun-
dos, o indicador treme sobre a telinha iluminada. Desiludido, teclo os 
números, quem sabe...

Então, mãe, disse com voz abafada. Juro que tentei.
Ela reage como abelha africana.
Meu Deus, como são geniosos esses mortais, eu penso. 
Pô, mãe, te acalma, eu imploro. Se estivesse bem, não ligava. Sim, 

sujo do mundo, trapo humano. Que drogado que nada. Crise feia. 
Não vou repetir que a vida não é um passeio pelo campo, essa merda 
eu ouço desde criancinha.

Tenho sofrido pra caralho, eu desabafo, desculpo-me.
Mãe, a vida é o passeio que desperdiçamos. Problema é que somos 

imbecis. Trocamos afeto por dinheiro e impaciência. Por que me rejei-
tas? Diz, mãe! Preciso de ti, estou mal, péssimo. 

Não me julga, eu enfatizo.


