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Dois invernos 
 

 Um soco de ar gelado violentou a sua face, fazendo o medo do 

inverno ressoar novamente no íntimo do corpo junto com o frio. As agulhas 

que se haviam dissolvido voltaram a espalhar-se pelos pés cada vez mais 

rápidas e mais múltiplas, alastrando-se à revelia da vontade. Casacos, botas, 

luvas não bastariam para separar dois mundos que, no tempo de uma rajada 

de fúria, de repente não combinavam mais entre si: corpo e mundo, pele e 

estrada. 

 A vontade de esconder-se em qualquer abrigo – o primeiro que 

surgisse ao encontro da vista - era sublimada pela avaliação de que em 

algum momento se tornaria imprescindível sair novamente. Para a rua. Para 

a rua... A simples imagem desse momento, quando a neve castigaria mais 

uma vez o rosto, junto com toda a orquestra de ossos, quando as árvores 

chiariam o canto de guerra e resistência, essa imagem afastava 

imediatamente o próprio instinto de fuga. Não. Melhor continuar o passo. 

Quem cai no rio gelado deve nadar. Nadar e aguentar o sofrimento.  Adaptar-

se a ele. Antes isso que voltar ao contato com o vento maldito, com o sopro  
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de dor e fúria que faz vontade de gritar,  para logo sumir.  Antes adaptar-se 

do que passar por duas vezes o trauma do choque. Um sofrimento contínuo é 

sempre mais tolerável que um espasmo de dor não anunciada. 

 No ouvido direito, um zumbido dava pistas do estrago incipiente. Não 

eram apenas casas que perdiam janelas, zunidas com estrondo para o longe 

tão longe de medida. Eram também as compleições de pessoas comuns que, 

da noite para o dia, refletiam as consequências da estação fria e branca feito 

a morte. Sim, eram os ouvidos que violentamente passavam a repetir para 

dentro os zumbidos do vento fora, cápsulas de sons em espirais cada vez 

mais agudas, neuróticas, uma insistência mais estragulante que a dúvida não 

dirimida, aquela que volta e cresce querendo acertar as contas. Depois eram 

os olhos, castigados a cada vez que o gelo e a poeira acertavam em cheio,  

atiradores de elite, achando o mínimo espaço não protegido entre os 

cachecóis e o chapéu. 

 Era o sangue pelas narinas, era a pele quebrada em pedaços de 

microferidas que ardiam no contato com as luvas. Era a rua. Subitamente 

convertida em selva, traduzida em perigo, o espaço do medo, nunca mais da  
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liberdade. Subitamente sinônimo de vento empurrando com tudo o corpo pra 

trás pra trás pra trás mas eu quero iiir e não tem jeito de mover um pedaço de 

músculo contra a força de uma parede de ar.  

 Um bloqueio. Ana Luíza pára. Mas não pode parar, que se ficar assim 

, piora – vai congelar! Tudo vai ficar pesado feito chumbo, braços e pernas 

quase imóveis, um cansaço terrível vai dominar o peito. Mas ninguém que 

viva na neve poderá esquecer que a principal arma contra o frio estará para 

sempre na força de vontade! Não. Mexer-se. Vá! Agora! 

 E novamente o vestido ventando, uma pintura de Monet onde as 

grossas camadas de branco se interrompem por manchas esparsas de negro, 

manchas de negro como a de Ana Luíza, insignificantes. Os cabelos, como o 

vestido e os galhos das árvores, voam violentamente. Tudo sendo expulso de 

sua normal estabilidade, sendo deslocado agressivamente de si mesmo, 

contra o controle, para algum lado imposto pelo vento... Ditador. 

Decisionário único para todos os caminhos e rotas quando o outono chega ao 

fim.  

 Por favor, alguma piedade! Uma pequena dose de consideração aos  
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soluços de quem chora só em meio à tempestade. Páre! Por favor, páre! 

Todos os pedidos mergulham no silêncio, e todos os gritos de desespero são 

abafados até diluírem-se no ar. Algum gosto de gelo na boca, alguma 

saudade daquele poeta que se foi para o Brasil, o fluxo de imagens girando 

velozmente, é a cabeça inflama, a massa pede para sair do crânio e bate 

insistente nos limites dos ossos, força passagem, o latejar vai contido interno 

sufocante. Os sapatos molhados até o último pêlo, congelando os passos e 

dando dor, dor, facadas. Aguente! Mas não é questão de tempo, não adianta 

repetir que são apenas mais dois blocos, não é possível convencer os pés – 

logo incham e desistem e tropeçam e caem como se fosse sem querer contra 

um obstáculo qualquer – mas não, eles queriam, eles queriam derrubar o 

corpo todo e fazer ele cair na lama e na chuva de pedras, só para assim 

poderem sossegar e dizer: descanso!  Egoístas. 

 Coragem, Ana Luíza. Coragem. Vai. Não páre. Sim, a ânsia consome, 

o desconforto  abate, mas vai!, estamos chegando!, é só uma quadra e tudo 

estará como pronto, quieto para sempre. Você nem lembrará o que foi esse 

sofrimento, o que foi o amargor de andar na violência das passagens. A febre  
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na garganta alastrando-se do pescoço para os ouvidos, dos ouvidos à nuca, e 

da nuca ao corpo que não consegue. Desistir! Desistir! Mas você não pode! 

Você não está entendendo! Se você parar aqui, o dia ficará mais frio, o frio 

consumirá os ossos, a incapacidade levará ao chão. 

 E ela continua. Contra tudo e contra todos. Um passo, outro passo, 

dentro da bolha que é o próprio obstáculo. 

 E uma esquina.  

 Cruzamento oferece alívio como um indício de terra para os viajantes 

do mar. Um bloco atravessado, uma fase terminada. A próxima esquina. 

Nenhum carro cruzará a rua, mas ela olha para os dois lados, usufruindo o 

prazer de constatar que andou até ali. Desfruta daquele único momento de 

glória, quando a visão da última etapa oferece uma força pontual. Os 

pulmões estão cheios até o limite e é difícil encontrar espaço para respirar – 

tudo entupido, congestionado, a rua cheia de neve, o sapato repleto de água, 

a grande caixa que começa a ficar cada vez mais pesada nas costas. Por um 

milagre, respira. 

 O gorro está caindo nos olhos e a barra da saia prendeu na fivela da  
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bota, o que trava o caminhar, e faz Ana Luíza encurvar-se um pouco, uma 

nova imagem do preto na massa do branco. Mas agora ela não quer parar. 

Nem quer ajustar os componentes de si mesma. Ela só quer ir, ir além, 

obstinada como somente podem aqueles que esgotaram suas provisões. 

Tribulação! Se tivesse pedido ajuda, se tivesse dito me levem, por favor! 

Mas pensara que, bem, seriam apenas quatro quadras... e o que são quatro 

quadras?, Eu vou rápido!, contudo que ninguém se esqueça: no inverno as 

medidas  do mundo tornam-se outras. 

 Os letreiros surgem ao longe, mas a cada passo parecendo mais 

distantes, miragem na nevasca. As forças vão se apagando outra vez e Ana 

Luíza pára. No meio da respiração.  

 Tira a caixa das costas com a violência pronta para ferir, no gesto do 

braço a agressividade azulada da vingança, o poder do ódio inchado pelo 

sofrimento, um sofrimento atônito por não encontrar uma fonte a quem 

culpar. E como espancar de volta o vento covarde, que bate em sua fronte e 

foge pelas costas?? E como vingar-se do gelo, do húmido das montanhas que 

penetra os poros sem pedir passagem, invadindo e derrubando tudo feito cão  
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selvagem? 

 Sangue verde nas veias, sangue escuro da tosse nas manchas sobre o 

tapete de neve, finalmente ela arranha as cordas, esquecendo-se de si. 

Somente o enlevo pela música. Mas não, não se trata de música. Já se trata 

de impotência e fracasso e revolta.  

 O vento confunde, atrapalha os olhos, a vista cortada não permite 

vislumbrar onde estão as cordas. Tudo está exposto. Não há proteção, nem 

recursos, não há muralhas.  

 Stravinski grita, Brahms chora, Ana Luiza busca os acordes que ainda 

fazem lembrar alguma esperança desconhecida. Os sons voam em fúria, 

como as últimas folhas de árvores que vão se perder no caminho. Ela não 

quer esquecer que há poucos dias ensaiava a alegria para tantas pessoas. 

Agora resta cuspir a música com a doença. Com o desprezo e o fracasso. A 

queda. 

  

 Uma senhora de mão grande e forte passava pacientemente uma toalha 

húmida sobre sua testa, enquanto outra tentava ajustar um cobertor  
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quadriculado sobre suas pernas, ou não, não era bem um cobertor, era uma 

toalha de mesa... Contraindo o pescoço, Ana Luíza tentou olhar para baixo. 

O peso dos ombros não permitiu o movimento, só deu para perceber o 

panorama geral do seu próprio corpo. Sim, estava sendo envolta por aquele 

pano quadriculado branco e vermelho, apertado tão bem que fazia parecer 

uma múmia. Uma moça de uns quinze anos repetia com doçura Ana Luíza, 

Ana Luíza... olhando para as paredes... até se dar conta de que ela a 

observava. Gente! Ela acordou!  

 Multidão de faces ao seu redor, de repente todos gritavam, faziam 

perguntas,  uns encostavam as mãos na sua testa, outros tomavam seu pulso, 

alguém afastava o cachecol – ela deve estar espremida! - uma criança 

provocava cócegas nos seus pés...  

 Até que uma voz reestabeleceu a ordem. Seria a mesma senhora? Ana 

Luíza agradece demais a consideração de vocês, mas por favor queiram se 

sentar para deixar a nossa jóia respirar. Seu olhar era tão meigo que fez o 

salão parar e logo lentamente sentar-se em burburinho. 

 Depois ela se aproximou e, bem mais perto, os olhos nos olhos,  
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cochichou: e então, Ana Luiza? Feliz por estar viva? Nessa hora, finalmente 

a luz deixou de incomodar, e foi possível interpretar as imagens, entender 

quem era aquela que a confortava.  

 A mãe.  

 Feliz por estar viva? Por que não? Se estar viva é estar cercada de 

pessoas doces por todos os lados!... Estendendo-se nesse pensamento, 

colocou as mãos sobre a cama e tentou se levantar. No contato com a dureza 

da madeira, deu-se conta de que não era uma cama, mas uma mesa, e os 

panos eram mesmo toalhas de um restaurante... a comida... Não, Ana Luiza, 

você não pode se levantar assim! Vou chamar o Samuel imediatamente.  

 Um jovem vestido de camisa rosa claro e calças jeans largas puxou-a 

cuidadosamente, ajudando-a a levantar-se daquela estação de tratamento 

improvisada. Caminhando bem devagar, foram até onde estavam os outros: 

mesas redondas com cadeiras de couro, junto a uma lareira gigantesca 

alinhada à janela. O violino descansava ao calor do fogo.  

 Olharam para ela de um jeito compassivo. Ana Luíza sentia como se 

ela andasse, mas os outros não se movessem. Escolheu a última cadeira que  
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sobrava bem em frente à janela. Samuel puxou uma que restava no canto, e 

ajustou-a perto de Ana Luíza, para fazer-lhe companhia. 

 Parados no tempo, apenas os flocos de neve eram movimento. Os 

flocos de neve... contínuos, impassíveis, permanentes. Como se nunca 

fossem se acabar... 

 Eram então de modo tocante já tão delicados... acalmavam e 

compreendiam... Sob a égide da natureza, Ana Luíza tomou para si o violino 

que a aguardava e, de surpresa, tocou os minuetos ao longo de tanto tempo 

ensaiados, para uma platéia comovida... E a neve tão bela...  

 Nos contam os que testemunharam que dava vontade de ficar ali para 

sempre... 


