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OITAVO BOTÃO 

A brisa seca da tarde vinha aos poucos varrer o pairar quente, 

resto do sol. O som alto tocava a última música da playlist que 

repetia pela terceira vez nessa tarde. Me debrucei na janela para 

sentir com desejo o frescor lento e quase insignificante do lado de 

fora. Contemplei por alguns instantes as flores suspensas do meu 

jardim vertical. Sofreram com o sol e pareciam cansadas demais 

para reagir a aragem cada vez mais intermitente. 
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A música parou. Meu coração reagiu excitado. Corri para 

apanhar o aparelho e desconectar os fios. Abri o aplicativo pesado  

onde tinha logado meu único perfil de rede social. Todo mundo tinha, 

diziam. 

Sentei-me rapidamente no sofá, de modo que fiquei bem em baixo 

do ventilador de teto que mexia violentamente, causa da velocidade. 

Passei o dedo pela minha foto, selecionei para alterá-la. A nova 

imagem aguardava em primeira posição na fila da galeria. Um 

quadrado preto, no inferior, a inscrição: "luto". Fiz a alteração e 

salvei o feito, então boqueei o aparelho e o atirei num canto do sofá. 

  Levantei com ansiedade. Ri ao silencio vespertino. O sol se 

punha, o crepúsculo era 

eu. 
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Quinze minutos de pôr do sol. Voltei apanhar o celular. 

Números em vermelho na ponta do selo azul do aplicativo indicavam-      

me coisas ridiculamente desnecessárias. Dezenas de reações, 

comentários, envolvimento de um povo desocupado e petulante. A 

vizinha idiota que gostava de anunciar luto alheio, e já fizera três 

anúncios em falso, acabara de atingir a marca de quatro anúncios 

falsos quando compartilhou a foto atualizada. 

Bonequinhos tristes e surpresos; comentários de saudações e 

sentimentalismo forjado, dezenas. Os curiosos ganharam meu 

respeito; nada de mascaras, a curiosidade dói em sangue xereta, por 

isso foram direto a perguntar o que me acontecera. "Morri, me fui. 

Passei." Também dei resposta direta. 

O número de envolvimentos diminuíra. Bando de bestas. 
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Não me lembro da primeira vez que me mataram, só sei que 

depois foram atirando em qualquer parte minha. 

Eu devia fazer uma ligação. E fiz. Sem cerimonias a voz do 

outro lado da linha disse: — Então é isso? De novo... 

Era uma das pessoas que tinha prometido ficar, mas não podia 

deixar de ir. Eu já me dava bem com esse costume, então eu adiantava 

tudo. Pra evitar a surpresa. 

— Daqui uma hora. Londres... 

— Vou ficar esperando sua volta. 

-- Se esperar não volto. o— e aguardei a linha cair do outro 

lado. 
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Quando no dia seguinte desembarquei na manhã fria de Londres, 

lembrei que nem se quer molhara as flores do jardim vertical. Mas 

que me importava? Não me pertenciam mais. Morri, me fui. Passei. 

Também não me importava mais o que estavam comentando ou 

reagindo na foto. Aquilo significava nada para mim. Deduzissem o que 

quisessem, com ou sem a verdade é exatamente o que fazem, mesmo. 

E morrer é necessário pro progresso. Quem não morre é 

porque mata. A esses a covardia é hino, a faca é flor, e a flor... 

eles nem sabem delas. Os que matam te compram com bajulações. 

Aceitar como detalhe e lhes dar o que cobram de boa vontade é o 

certo para os que morrem, e um erro para os que matam. Recusa 

uma vez só se entregar de boa vontade pra ver. Te matam. 
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"É assim que nos agradece" eles dizem, "depois de tudo que 

fizemos, depois de tudo que lhe demos"; "Gostou de se 

aproveitar?"• "Mostra quem é"; "Devia morar numa caverna, 

longe, eremita". 

E então, quando começam a perceber que estão errados: 

pioram. "As pessoas tem medo de você"; "Te olham assustadas"; 

"Essa manipulação é doença, essa atitude é uma farsa"; "As pessoas 

inventam sobre você e nós gostamos de acreditar no que inventam. 

E não queremos te ouvir. A verdade é o que escolhemos ouvir". 

Decididamente não é isso que nos mata. O veneno é uma semente 

e quando faz-se germe, nos faz pensar: e se estiverem certos? 

Aí chegou a hora de morrer, de ir, de passar. 
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Não fazia a menor ideia de quando iria retornar de Londres quando 

resolvi visitar um orquidário ao fim da rua onde ficava os aposentos 

que eu ocupava. Quando passei pela porta de vidro -- tudo era de  

vidro — uma senhora se ofereceu para mostrar o lugar. Não digo 

quanto tempo passei ali, pois não sei; se foi pouco com a sensação de  

muito, ou se muito com a sensação de pouco. Conversamos deveras. 

Decidi então que levaria uma orquídea. Caí na indecisão da escolha 

da qual levar. Então, a senhora fez um sinal me pedindo que 

esperasse. Voltou segundos depois, trazia um vaso de cristal, tingido 

de prata, no qual havia uma bela orquídea branca. Dividida em dois 

galhos, haviam sete flores em perfeita conservação. E pendurado 

no pulso da senhora, uma câmera polaroide. 
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Ao se aproximar, entregou-me o vaso e pediu para que eu 

cuidasse com carinho do presente. Ela me dera. Eu fiquei tão feliz 

que nem mesmo percebi. Só tomei consciência do quão intensamente 

demonstrei alegria quando a senhora esticou uma foto para mim. Era  

eu; olhando e recebendo o vaso de orquídea no momento que ela 

anunciou o presente. 

Ao contemplar aquela fotografia, senti: já podia retornar, 

renasci. 

A flor parecia reluzir no caminho de volta ao quarto. Quando 

cheguei e lhe dediquei um lugar de destaque, apanhei meu celular. 

Posicionei a foto polaroide junto ao vaso da orquídea. Liguei a câmera, 

foquei o mais perfeitamente possível a foto junto do vaso. Vários 

cliques e enfim uma imagem do jeito que eu queria. 
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Naquele mesmo dia, removi o postado "luto" e atualizei dando 

lugar a nova fotografia. Ninguém reagiu, ninguém comentou. Me 

viram tão feliz que se lhes apertaram o calo. Era, de fato, hora 

de voltar. 

Era noite quando, dois dias depois, desembarquei novamente no chão 

brasileiro. Mal acabara o desembarque vi uma silhueta acenando-me 

por detrás de uma porta de vidro, que levava a uma sacada no 

terminal. 

— Eu disse que esperaria sua volta. 

— Como sabia? 
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— Desde a última foto, venho aqui todas as noites. E hoje... 

Bem, você está aqui, 

Ouve um silêncio esquisito para o local. Nos debruçamos ao 

ferro da sacada. Eu disse: — Não há um golpe que eu dê que não 

me atinja. Se eu não pedi pra você vir, é porque eu não queria que 

viesse. 

— Para de reclamar. 

— Estou cometendo um erro? Eu? Que não queria nada disso? 

Não pedi você aqui... — Pra não ter que dizer adeus? 

— Pra não ter que ver você e sua ridícula covardia, a 

vergonha pesada, e o orgulho mascarado a não se desculpar. E agora  
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você vai assistir eu deixar esse lugar, enquanto você guarda o 

fantasma dos seus feitos. 

— Tá. Esqueça minha existência, nunca mais fale de mim. 

— Se é o que quer. Não estou nenhum pouco afim de tentar 

provar minhas razões, seu prêmio chegará logo. 

Virei-me para a porta e saí, ouvi um estrépito na porta de 

vidro. Certamente um barulho de raiva mal contida. Em seguida ouvi 

em alta voz: 

— Quer uma carona? 

Minha resposta saiu em um só tom e um só ritmo e nem se 

quer virei-me para trás: — Não pego carona com gente 

estranha. 
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E a lição começava. Esses que ficam pra trás, ficam porque querem. 

Eles seguem fingindo que está tudo bem, que nunca devem nada às 

pessoas que matam. Eles seguem de costas. Quem renasce, segue 

em frente. 

 E na manhã seguinte, um oitavo botão despontou da orquídea. 


