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quinta

hoje uma bomba estourou em um lugar arenoso, vários pulmões 

a lama sufocou alguém. eu tomei três xícaras de café e me perguntei 

se a natureza humana está mesmo entre o orgulho de fazer o mal 

e a culpa de escapar ao mal. perguntei-me se a vergonha é mesmo 

o afeto primário, se também escrevo por vergonha de ser humana, 

ou se escrevo para inventar como ser mais humana. sinto-me bas-

tante humana todos os dias, quando acordo com tesão ou medo, 

limpo remelas, alongo-me, cruzo os olhos com qualquer pessoa, 

esbarro em qualquer pessoa, todas seres humanos, e talvez o sai-

ba porque leio e escrevo. mas me sinto ainda mais humana quando 

percebo que não morri, que não moro em um lugar arenoso, que 

meu pulmão continua intacto, meu sofá e minha cama estão se-

cos, não há lama à altura do meu pescoço. sinto-me terrivelmente 

humana quando examino de perto minha vulnerabilidade consti-

tutiva: poderia ter morrido e não morri. ser humano é saber-se à 

beira da morte, como qualquer pessoa. só morrendo para deixar 

de ser humano, e talvez nem então, se ter sido humano quer dizer 

não-mais-ser humano, e não tanto ser não-humano. não se rouba 

a humanidade de ninguém com cuspes e paus-de-arara, por mais 
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gura pulsante?

pode ser que escreva porque me humanizo ao dizer eu, ou porque, 

não tendo o que dizer, tenho de inventar maneiras de dizer o que 

me falta, e se me falta algo é porque sou humana. humanizo-me 

diante do que não sou, ou através deste, porque me interpela e de-

manda. o que tenho é esta distâcia entre o que sou e o que não sou, 

a qual por vezes torço, distendo ou aliso. se escrevo para entender 

por que não morri, escrevo por vergonha, mas se escrevo por que-

rer mais-que-humano, escrevo para o alargamento. 

pode ser que, na verdade, algumas palavras não caibam dentro do 

livro.


