
A qualidade líquida nas vértebras 
 
 
 

 
Era preciso, depois do encontro inesperado do diverso, cobrir com palavras 

aquele acontecimento. Nunca lhe parecera tão linda aquela cidade sem mar. De 

onde vinha aquele bando, que se acomodava sem dificuldade nas casas 

empoeiradas dos bairros da zona norte e que admirava as fachadas como se ali 

se escondesse alguma relíquia? É verdade que havia entre eles uma língua régia,  

Regina, o que lhes permitia uma comunicação ágil, mesmo que sem palavras. 

 

Durante cinco dias e cinco noites, ela atravessava a cidade como se estivesse, 

ainda uma vez, chegando. Olhava para o céu e tentava segurá-lo, para que não 

chovesse. Olhava para as poças no chão e tentava não ver seu próprio rosto 

cansado. Pensava no filme de Varda e no poema de Cortázar, juntos, como se eles 

fossem um só. Não era possível reter o tempo, mas eles, os do bando, o traziam 

de volta, ali, em cada gesto de surpresa diante da paisagem. 

 

“Triste cidade, eu temo que me avives uma paixão defunta”, lera, certa vez, no 

poema de Cesário Verde. “Belorizontem”, pensava, enquanto eles admiravam o 

céu. “Adoro esta sensação de ter voltado no tempo”, uma delas dizia. Mas havia 

uma qualidade líquida nas vértebras, aquela que a mais nova do bando sempre 

solicitara e que enfim todos compreenderam: dobrar o corpo, reverenciar, 

compor com a disponibilidade do que se oferece.  

 

Um deles já havia se lembrado da canção de Milton, aquela mesma que ela 

enviara para a amiga, antes da viagem: “E lá se vai mais um dia...”. Ainda 

pensava nessa canção, como pensava na cidade que a abrigara por tantos anos e 

que a fizera quase sempre chorar nos finais de tarde, quando o sol se ia. Era 

vermelho o barro da cidade, como vermelha era a lama das cercanias de 

Brumadinho, como vermelho era a muro da casa que ela viera a habitar. “É o 

minério”,  ela pensava. “Vem do minério essa densidade e essa melancolia que 

vocês, os do bando, desconhecem”.  



 

Ariscos como crianças, na algaravia do encontro, tinham ido à procura de uma 

cabana para abrigar o mundo. Lembrou da choupana da melancolia, no filme de 

Lars Von Trier. “Quando o planeta Melancolia invadir a terra, quero estar ao lado 

de vocês”, pensou. Mas esta imagem rapidamente se desfez, porque o mundo 

não ia se acabar assim, logo agora que encontrava esse bando.  

 

Bastou que eles se fossem, cada qual em seu avião, como viveram por aqui, cada 

qual em seu casebre, para que o céu começasse de novo a desmoronar. Teve febre 

e pensou: “É a saudade”. Olhou para as caixas todas enfileiradas no corredor da 

casa e teve medo do que poderia encontrar ali dentro. ”Ideias para adiar o fim do 

mundo”, disse o krenak, o mesmo que havia dito que a vida sustentável é um 

luxo.  

 

“Esta escrita tornou minha vida improvável”, lembrou, e teve vontade de dizer 

isso a ele, aquele que recusava a iniciação. Como era possível querer iniciar 

qualquer coisa a essas alturas? Estava no trigésimo quarto andar e afinal 

aprendera, a duras penas, que o poema ensina a cair. Mas era ali, naquelas 

alturas, que ele fizera o seu concerto ao amor tardio. Embora fosse ao rés-do-

chão, poucas horas depois, que o ancião executara, aos olhos de uma plateia 

perplexa, o último acorde de um bandoneón. 

 

Não direi adeus a vocês, amigos do andar mais alto. Nunca direi adeus aos que 

chegam em bando, na algaravia das crianças. Também não direi adeus ao cedeiro, 

que vai embora antes, com medo de se aborrecer com tanta festa. Antes mesmo 

de vocês terem chegado, eu já os havia recebido. Porque a rua em que nos 

encontramos, aquela do barro vermelho, um dia me recebeu assim, como se ali 

sempre tivesse sido o meu lugar. Talvez tudo isso tenha a ver com as intensidades 

do minério, mas duvido. Foi o mar de Márcio, e sua natureza selvagem, o que 

vocês me trouxeram de volta. E a qualidade líquida das vértebras, como a das 

retinas de Ana, Alone e André. 


