




Amor à prova
d'água

Cláudio Passos

narrativas



Sapatos 7

Lápides 13

Amor 31

Elevadores 35

Idade Média 47

Inquilino 53

Cartuchos recarregáveis 59

Convidado 73

Ascensão 77

Legado 81

Alvorada 87

Colapso 93

Aparição 105

Mergulho 111

Estágio 117



Incubação 121

Jardins suspensos 125

Liberdade 131

Cigarra 135

Janela 139

Travessia 143

Instantâneo 153

Naufrágio 157

Gestos 161

Dia de graça 173

Jaula 179

Circum-navegação 185

Nascimento 201

Refúgio 205

Fim da infância 211



Idade Média



49

Tadeu descobriu este bar medieval, o Mitte-
lalter, em um subsolo da Asa Norte. Os gar-
çons se vestem à castelo, bebe-se em canecos
de alumínio. Brasões e miniespadas adornam
as colunas, mesas e bancos são coletivos, em
madeira rústica. Tudo muito esforçado. No
centro, dois percussionistas se encarregam da
música algo tribal. Uma dançarina do ventre
serpeia.

Sentamos, pedimos dois chopes da casa,
uma porção de salsichas medievais com ba-
tatas. A música cresce, conversar fica difícil.

– E aí, o que achou do lugar?

Quase não o ouço, faço leitura labial.

– Cabuloso! – respondo.

Brinco com as gírias do Tadeu com a
impunidade de quem solta um palavrão em
chinês. Protegida pelo enorme caneco de alu-
mínio enfiado na boca que pintei com tanto
cuidado, vasculho o ambiente. Os frequenta-
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dores que lotam o bar têm, em sua esmaga-
dora maioria, a idade de Tadeu, ou seja, me-
tade da minha. Gesticulam, gargalham. Nin-
guém me enxerga. Vontade de sair pra fumar,
mas perderíamos o lugar à mesa. Na Idade
Média de verdade eu poderia fumar bem
aqui, entre salsichas e batatas.

Tadeu é fraco pra bebida. Logo atinge o
modo desabafo. Luana terminou com ele,
conta. Ex-namorado que retorna do exterior
e deixa de ser ex, clássica tragédia juvenil.
Necessita do meu ouvido, do álcool, dos tam-
bores. Quer que eu lhe ajude a desvendar a
críptica alma feminina. Poupe-me, Tadeu.
Não tem segredo: ela gosta é do outro cara,
não de você. Só não queria esperar por ele
sozinha.

A dançarina desfila por entre as mesas
em frenesi pélvico. Tadeu é dragado pelo re-
demoinho daquele umbigo abissal, afoga Lu-
ana no caneco. Olha-me em desconserto.
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Já vi que vou ter que levar esse menino
pra casa hoje. Dar banho. Colocar na cama.
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