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Cansei de dedicar livros pra quem nunca vai ler 



eu não vim até aqui
pra você me aceitar 

eu sou mais um coração 
nesse lugar

Marcelo Yuka
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BENZEDEIRA

Os vermes saíram pelo nariz
o velório cheio, ninguém espera a morte de 
criança, ainda mais com bicha.
Morava na casa de trás de uma casa comum.
Corria no terreno que as outras crianças corriam, 
comiam terra e bebiam água do tanque.
Foi a primeira filha da família de Tunica, 
era filha dela com Joel. 
A menina ficou aguada,
foi preciso levar na benzedeira.
Simpatia feita
pegaram comida de sete casas diferentes,
matou a vontade da menina e a febre,
menina sem jeito virou o bucho,
voltaram pra Dona Nena benzer de novo.
Dona Nena entre um olho gordo e outro
era especialista em criança, tinha jeito com elas,
não cobrava, pedia colaboração, aceitava galinha 
e até café,
sempre dava uma arruda pra quem quisesse.
Benzia os pulsos abertos:
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pulso aberto, carne fraca, pulso aberto, carne fraca.
Era o pedido do goleiro do bairro.
Foi reza por gerações.
Tinha cachorro grande, bicho bravo.
Nunca vou esquecer aquele caixão pequeno  
e branco.
Parecia uma caixa de boneca.

GULOSEIMA

— Leite em pó, quero leite em pó.
— Menino, pare de me encher o saco.  
— Leite em pó, mãe, por favor. 
— Eu não vou falar de novo. 
— Um pouquinho, mãe, vai, por favor.
— Vai tomar com água?
— Não, mãe, quero no potinho. 
— Só veio uma lata esse mês, não sei não, se 

esse prefeito não vai tirar de vez. Aí quero ver. 
— Só um pouco, mãe, por favor. 
— Devia te mandar lá pra casa da sua tia, 

onde eles tão comendo papelão com água. 
Seu mal educado. Quando teu pai chegar te 
dô um pouco. 

— YES.
— Se ficar quieto e me ajudar a lavar essa 

louça. Pega o pano ali pra mãe. 
— O pai vai demorar muito? É que eu tô 

ficando com sono. 
— Pega o potinho ali que eu coloco, só um  

pouco, hein. 
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— Mãe, você é a melhor mãe do mundo. 
— Sou, né?
— Mãe, o presidente do Brasil come leite 

em pó?
— Que pergunta, menino. Cada uma. 
— E Deus, ele come leite em pó?
— Fala besteira, menino. 
— E por que só dão leite em pó pra gente?

SOBRE MENINOS 

E DEUSES

Eu queria morar com você, disse João aos 
três anos. Desde quando aprendeu a falar ele 
diz à mãe sobre mudar de casa. 

Aprendi a jogar futebol chutando a bola 
na parede, aprendi sobre sexo na rua e nun-
ca fui bom em bater figurinha ou brincar de 
lutinha, fiquei isolado em meus desenhos e 
recontava as histórias da televisão nas fo-
lhas de um caderno. Fui menino acanhado 
de tudo. Recluso em um mundo imaginário, 
composto por muros e lápis de cor.  

Qual o peso de ser uma figura masculina 
na vida de uma criança? Fiquei em choque, 
pedia conselhos pros amigos que só pensa-
vam no jogo do Corinthians ou na próxima 
menina que beijariam, dias antes, eu vivia os 
mesmos dilemas. 

Mãe dizia que iria se casar, eu suspeitava, 
casa nada. 
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Conheci o sujeito, não tive ciúmes, mas 
pelo apertar de mãos e olho no olho, percebi, 
aperto de mão frouxo e desvio de olhar. Senti 
que era um canalha. Um covarde. 

Não disse pra mãe o que achava, fui um 
péssimo filho e torcia pra ela ter mais sorte 
no amor. 

Nas graças de uma religião, ela disse: 
é tudo da vontade de Deus. Ele é o dono do 
ouro e da prata. 

Odiei Deus por muito tempo.
Odeio esses pregadores calhordas. 
De pé, chorei dentro do ônibus a caminho  

do hospital.
Minha mãe que não era de pedir ajuda, 

naquela noite pediu. Eu que não era de cho-
rar, voltei a ocupar meu lugar de filho menino. 
Consolado por estranhos fui abraçado pela mé-
dica na porta da sala do consultório, sua mãe 
vai ficar bem, foi só uma ameaça de aborto.

Atravessei a rua do hospital até o banhei-
ro de uma lanchonete pra enxugar lágrimas 
e soltar os soluços sem ninguém ver. Encon-
trei por lá um tio, que era uma referência pra 
mim, perguntou: tá fazendo o que por aqui? 
Tá namorando? Porra, tenho cara de quem tá 
namorando? Tava fodido, ele era pai de dois 
filhos, eu pedia socorro, disse: minha mãe tá 
no hospital, teve uma ameaça de aborto. Ele 

calou. Mas você tá bem? Respondi que sim. 
Esse protocolo de conversa me irrita tanto. 
Nem ofereceu carona ou hambúrguer. 

Ele tava com mulher e filhos no carro, tal-
vez nenhum deles saiba da história, ou sai-
bam e não liguem, são apenas meninos tam-
bém. Ele nunca mais me ligou e eu não liguei.  

Maldito do homem que abandona seus fi-
lhos. Li isso no cartaz de um morador de rua, 
ele estava sentado com os cachorros abraça-
dos. Maldito homem. 

O menino nasceu João, quase chamou 
Abraão.  Nasceu prematuro e com muito cabe-
lo, fui visitar depois de cinco dias de nascido.

Depressão pós-parto. Pra homem isso não 
existe, o pai sai da vida da mãe e filho sem de-
pressão. Aborta o menino que tem a sua cara. 
Esse é o castigo do destino, ter alguém com a 
sua cara circulando por aí, como se denuncias-
se o crime do pai.

Acompanhei seus primeiros passos, quan-
do caiu, o levantei e vi suas primeiras travessu-
ras. Ensinei João a andar de velotrol, o “bibi”. 
Ensinei a pegar na colher e levei pra brincar 
na terra, busquei na escola e quando chorava, 
sabia ninar o menino. 

Eu, tão menino, amadureci vinte anos 
em três. 

Cheguei atrasado algumas vezes, mas 
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nunca faltei em uma festa da escola. Foi nos 
meus braços que ele dormiu pela primeira vez 
fora de casa. E até hoje pede pra dormir co-
migo. A gente coloca aquele filme da caveira. 
Ele gosta de Tim Burton, muito mais corajoso 
que o irmão. Aprendi a gostar de Galinha Pin-
tadinha, assistir filmes de heróis que abomino 
e comprar presentes em datas comemorativas 
e religiosas que não acredito.  

Tive infância duas vezes, mudei minha 
alimentação e fico mais revoltado a cada cor-
te na carne do povo. Ter criança na convivên-
cia acelera a humanização. Fico puto quando 
querem cortar o auxílio de trinta e sete reais 
do governo, que garante o leite, que deveria 
ser dado pela prefeitura, mas não é. Devia ser 
pago pelo pai, mas não é. Devia ser pago por 
mim, será? Peguei pra mim, não aguentei. Eu 
era só um menino. 

A pensão de João é um valor que só paga 
o transporte. Mãe nunca gritou com o safa-
do, como gritou comigo no dia que o menino 
quebrou o braço ou quando ele não quis dan-
çar quadrilha.  

Mãe deslocou minha clavícula quando 
eu tinha sete anos, meu pai não apareceu no 
hospital, jogou a culpa na mãe.  

Carrego minha culpa de ser um irmão 
mais velho fracassado. Não vou jogar isso 

em ninguém.  
João nasceu no mesmo mês que eu, 20 

anos depois, com a mesma história e de pai 
diferente.


