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Há mais barbárie em comer um homem vivo do que em comê-lo morto.

Michel de Montaigne

(tradução de Rosa Freire d’Aguiar)



All are heartily welcome to the feasting of the brave
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Ela

— Não, aí a gente lá na loja e eu, Mô, e esse aqui? Porque 

já tava difícil, e eu sozinha e nego ali necas, sabe. Pô. Desin-

teressado mesmo. Total. E eu cansada de carregar o sujeito nas 

costas, sabe? Aí eu, Mô, e esse aqui? E ele, Meio demais, né…? 

Cê me acredita numa coisa dessa? “Me-io-de-mais”…! Aí eu 

pum: Como assim “meio demais”? É exatamente o mesmo 

que a Vanda tinha lá na casa dela, que você disse, que ele ti-

nha dito mesmo, o moloidão, que quando você foi lá na casa 

da Vanda, lá no Villa Parigi, puta condomínio lindo de morrer, 

sabe qual?, lá no Yauê, que a Vanda, minha colega de escola 

a Vanda, um doce, fazia anos que eu não via, um amor. Mas 

tá um caco. Nossa. Caidaça. E ele tinha dito que era bonito. 

“Legal.” Lá na casa dela, né. Só lá na casa chique dela. Tô pra 

ver. E eu, Você acha a Vanda a maior perua, então…? Por 

acaso, né? Porque ela tem exatamente esse aí-zinho lá na 

casa dela… E ele, Não sei… sei lá, Mô. De repente aqui no 

mostruário eu não consegui ter a noção assim direito. E pode? 

E eu, Mas diz de uma vez, criatura, que eu já estou um trapo 
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de ficar batendo perna aqui de loja em loja, gostou ou não 

gostou. E eu até dei uma olhadinha pra moça, pra vendedora, 

que já tinha sacado tudo. Mulher, né? Deve ter um igualzinho 

em casa. E ele me faz uma puta cara de quem tá analisando e, 

É… no fim acho que vai ficar bacana mesmo, Mô. Aí eu não 

me segurei mais. Ai, me poupa. Vai crescer. Seja homem. Um 

pouco de personalidade também, né. Ah, fala sério…



11

Livre-arbítrio

eviscerado de Luís Bueno

Quando a sua história começa, aqui, a dela está pra 

 acabar.

Tinha que ser uma ponte. O que deixa a coisa toda já com 

uma cara meio convencional, convencionada, quase sem jeito, 

meio falsa.

Tinha que ser uma ponte, tinha que ser de noite. Vá lá. 

Tudo bem.

Mas aí também tinha que ser uma ponte dessas mais ve-

lhas, com uma grade que desse pra pular facinho, porque ela 

nunca foi boa de pular muro. E porque, convenhamos, ia ser 

totalmente nada a ver você cair da grade e morrer estatelada lá 

embaixo no rio, por acidente. Era só o que te faltava, menina.

Tinha que ser rio. Ah, isso tinha.

Agora que diferença haveria de fazer. Se você decide se 

matar, que diferença haveria de fazer o como, o quando, o on-

de, e pra lá de especialmente que diferença haveria de fazer se 
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fosse ou não fosse totalmente nada a ver, maisíssimo ainda se 

ninguém soubesse que tinha sido totalmente nada a ver.

E fazia diferença alguém saber?

Se ela queria se matar, se queria acabar com a vida toda, 

de uma vez, fazia diferença? Por que o rio? Por que a ponte? 

Por que esse tempo todo ali parada do outro lado da grade 

que afinal foi fácil de pular mas era muro, não era grade, deu 

pra sentar em cima e jogar as pernas e descer bem com cal-

ma até ficar ali parada agora, de pé, esse tempo todo, pen-

sando esse monte de merda e olhando o rio, sem ter corrido 

risco de despencar por acidente e morrer descomposta, de 

susto. Nada a ver.

Pior coisa, morrer de susto. O que faltava.

É a última decisão que ela vai tomar.

E a mais importante.

E já tomou.

Talvez seja isso, então. Menos que essa ideia de saber se 

os outros vão saber. Ou parecer ridícula, ou sei lá o quê. E pra 

quem.

Talvez seja que a decisão precisa ser pesada, medida, sen-

tida em cada passo, em cada grau, cada degrau, em cada pas-

so, em cada salto. Em cada passo. É isso. Que ela precisa  entir. 

Tudo. Que pelo menos neste momento da vida, neste momen-

to que é de acabar com a vida…

Que pelo menos deste momento ela tenha controle, tenha 

podido decidir de verdade, tenha escolhido. Escolhido inclu-

sive o tal lugar.

Que tinha ponte, em cima de um rio, que tinha grade de 

murinho que era fácil de pular, que tinha até, e isso também 

ela nem lembrava quando lembrou dessa ponte, daquele dia 

com as gurias, que tinha até tipo esse beiralzinho do outro 

lado da grade, onde agora podia ficar parada, sozinha. Naque-
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le dia com as gurias ela não estava interessada no outro lado 

do muro. Não estava sozinha.

E era longe, aqui.

Meio no meio do mato.

Era uma estrada.

Aí inclusive tinha pouquíssima chance de aparecer al-

guém tipo, Ei, que que cê tá fazendo aí, guria. Aí cena. E aí 

fodeu.

Tipo um guarda.

Ou carro passando. Quando ela chegou ficou coisa de 

meia hora dentro do carro, relendo os bilhetes que aí ficaram 

direitinho em cima do banco. E nenhum carro passou. Agora 

já estava ali tinha coisa de mais de vinte minutos. E carro ne-

nhum.

Era um dos maiores medos. De aparecer alguém e acabar 

com esse momento que, pelamor, era pelo menos um mo-

mento que ela queria que fosse dela, tranquilo. Pensado. Pelo 

menos esse. Mas não vai aparecer ninguém.

Quando essa história acabar.

Só.

Quase uma hora ali. Entre carro e beiralzinho. Quase uma 

hora pra chegar de casa ali naquele pedaço de estrada. Devia 

ser pelas três da manhã.

Fazia pelo menos duas horas, duas horas e meia, que ela 

tinha decidido, pesado, escrito bilhetes, escolhido, marcado 

lugares. E a vontade não mudava.

Estranhamente calma.

Estava estranhamente calma. Nunca pensou que pudesse 

ser assim.

Medo do pulo não tinha. Tinha era medo de alguém che-

gar. Medo do medo de alguém chegar acabar fazendo ela fazer 

mais rápido o que tinha que fazer, medo de aí não conseguir 
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se sentir inteira no controle daquilo. De não conseguir sentir. 

Por pressa. Assim como antes de pensar direito tinha medo de 

cair por acidente e morrer nada a ver. Estatelada. Ainda tem. 

Ridícula.

Mas não tem mais acidente. Agora que o murinho está 

firme atrás dela.

É decisão.

É decidir.

Ridículo, afinal, era se importar com o ridículo de alguém 

roubar dela, logo hoje, o direito de ter decidido, querendo.

Que nem quando ficou tentando limpar a sola do tênis no 

tipo de meio-fio do outro lado do muro, antes de subir, antes 

de sentar. Porque quem foi o samonga que me veio passear 

com um cachorro aqui nesse meio do nada. Deve ter sido um 

cachorro-do-mato, ridícula. Ou outro bicho. Deve estar cheio 

de bicho olhando em volta. Sem entender. Sem capacidade de 

entender ou de decidir. Que nem você. Que você tem. É capaz.

Onde já se viu. Se preocupar.

E a luz do carro ficou acesa. As luzes. A de dentro e a do 

farol. Pra ela poder ver em volta. Pra poder como que ter cons-

ciência. E pra ela saber, de algum jeito, que de algum jeito aque-

las luzes iam morrer depois. Depois dela. A bateria acabando e 

as luzes sumindo. Ela quase ouvia o estalo do silêncio do escuro 

de repente. Mas não ia ouvir mais. Isso tudo ia ser depois.

A luz do carro ia ser um rastro. Um rastro de luz ali no 

mato.

E ela ficou raspando e olhando de novo a sola do tênis e 

tirando os restos. E aí desistiu. Merda. Ela ia se matar, caralho.

E, quer saber, ia se matar caindo num rio. Ia lavar tudo. 

Foda-se a merda de bicho do mato. Ia ficar tudo limpo. Lim-

pinho. Nem com isso ela tinha que se preocupar, se é que ti-

nha que se preocupar com alguma coisa. E desistiu.
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Mas aí o cheiro…

Parece que de mexer só piorou. De raspar um pouco. Um 

pouco e não tudo.

Também não é que ela quisesse tipo “gozar” o mo-

mento. Aquele último momento. Como se tivesse algum 

prazer. Ali. Mas atrapalha, o cheiro. Se bem que se ela não 

pula de uma vez…

Se decidiu tem pelo menos três horas que vai pular e não 

pula de uma vez, é por quê? Senão por algum tipo de prazer 

nessa coisa de ir embora? Ou receio? Raspa de novo a sola do 

tênis, agora deste lado do murinho.

Só que o tal meio que beiral aqui desse lado é meio re-

dondo, de repente até pra evitar que alguém queira ficar aqui 

pra pular (ela tem que se segurar no murinho o tempo todo, 

uma suicida que se segura pra não cair: uma suicida que se 

segura pra não cair e limpa a sola do sapato…). Esfrega a sola 

uma vez só, deixando uma marca comprida no cimento claro, 

o que, claro, só piora o cheiro. E ainda deixa aquela trilha 

atravessada, uma seta de merda que aponta pro rio.

Ela dá um passinho pro lado.

Com cuidado.

(Suicida com cuidado…)

E o mais estranho é que esse assunto todo do suicídio…

Da decisão, das escolhas e decisões, de fazer essas coisas 

uma a uma, bilhetes, escolher roupa… Escolher roupa. Ela 

escolheu uma roupa. Que essa coisa toda, e esse tempo todo, 

essas mais de três horas cuidando disso tudo meio que apaga-

ram o resto todo. O que levou ela a pensar naquilo tudo pra 

começar.

Ficou a certeza da dor. Só.

A certeza da desilusão. Da irresolução impossível.
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É só por isso que ela não mudou de ideia esse tempo todo. 

Que ainda está ali. Mas ela ainda está aqui.

Se preocupar com acabar com tudo aquilo de uma vez foi 

o que fez, pela primeira vez, fez tudo aquilo sumir do primeiro 

plano. Ela ficou ocupada demais nas últimas horas, fazendo 

finalmente alguma coisa por si própria. Finalmente alguma coi-

sa definitiva, certa, clara, que só ela mesma podia fazer, e só por 

ela mesma. Que não dependia de você. Você. Segunda pessoa. 

Que não dependia de você me querer ou não me querer. Que 

não dependia de a mãe achar esquisito. Que não dependia de 

você se preocupar com isso e me mandar pastar. Me foder.

O zumbido de fundo das últimas semanas. Uma outra 

atividade não teria. Foi só por eu ter decidido vir aqui, pular 

de uma vez, que aquilo apagou. Porque decidir é a solução. 

Resolveu de verdade os problemas. Os meus problemas. Por-

que acaba. Porque não tem mais. Não dói mais.

E quando acabar, e não tiver, e não doer, aí não é mais 

problema. De ninguém.

Mas agora, já só por eu ter decidido, escolhido, feito uma 

coisa por mim, clara, definida, eu já posso sentir antes essa 

tranquilidade. Já é quase como se não precisasse pular. Mas 

isso só porque eu vou pular.

Ouviu?

Nessa noite linda. Sem lua. Montão de estrela. Com esses 

bichos todos me olhando por causa da luz que vai ficar. Das 

luzes.

Com aquele rio e aquela pedrarada lá embaixo.

Bem lá embaixo.

É respirar fundo. E chega.

Cansei.
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— Foi. Acharam o corpo ontem. Parece que foi tem uns 

dois dias.

— …

— Tinha. Tinha um monte de bilhete no carro. Mas pare-

ce que não deu pra ler.

— …

— Parece que ela deixou a janela aberta e uns bichos en-

traram.

— …

— Sei lá, tipo serelepe. Roeram meio que tudo. Tinha 

comida no carro, e a bateria tava arriada, aí os caras acham 

que ela tinha deixado a luz acesa. Aí entrou um monte de 

bicho.

— …

— O estofamento. Tudo. Tava tudo ferrado. Tudo cagado. 

E os bilhetes. Meio roídos, meio rasgados. Diz que deu pra ler 

só uns pedaços.

— …

— É. Foi o que me disseram também.

— …

— É. Que o mais engraçado era isso. Que tinha uma puta 

marca de sujeira no beiral da ponte mais ou menos de onde 

ela deve ter caído. Tipo uma arrastada de pé assim.

— …

— Porque choveu uns dias e depois não chove mais tem 

uns três, lá. Que parece que no fundo, no fundo mesmo, ela 

acabou foi escorregando.

— …

— Foi.

— Tadinha.




