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Anoiteceu, faz frio, 44 anos e 5 meses, como passa rápido “Meu Deus”, eu sinto 
o frio circular que sai do assoalho e se infiltra no tapete, meu tapete é Persa, 
aliás, todos meus tapetes são Persas. Mas eu não sei o que esses bastardos fazem 
que não impedem que o frio se instale. Onde agora, onde? 

 Eu poderia pedir que acendessem a lareira, mais eu mandei o copeiro ir 
embora, o copeiro, a arrumadeira, a cozinheira; TODOS RUA, um a um, uma 
corja que ri de mim pelas costas. Mas onde agora, onde? 

 A lenha, em algum lugar da casa, mais acender a lareira, não é tão fácil como 
parece no cinema, o xinês ficava horas e horas assoprando e mexendo até 
acender e eu mal tenho forças para acender meu cigarro. Onde agora, onde? 

 Eu desliguei o telefone da parede, peguei a garrafa de Whisky, estou sentada 
aqui a não sei quanto tempo, bebendo, mais bebendo devagar, por que hoje, 
hoje eu não quero ficar bêbada, hoje não. Engraçado sabe, eu to sentada aqui a 
não sei quanto tempo, foi escurecendo e eu não acendi as luzes da casa e agora 
que está escuro eu vejo, vejo essa sala exorbitando de riqueza, uma riqueza 
inútil, fútil, coisas que eu comprei nas minhas viagens pelo mundo a fora e eu 
nem lembrava mais que tinha. Mas onde agora, onde? 

 Eu tenho um velho que me dá dinheiro, um jovem que me dá gozo e um sábio 
que me dá aulas de doutrinas filosóficas, uma filosofia tão platônica que na 
segunda aula ele se deito comigo, mais você acha que eu me importo com que 
ele ou qualquer pessoa pensa de mim? Claro que não, mais eu já me importei. E 
por causa da opinião alheia, é que hoje, ah hoje eu tenho um casaco de Vizon, 
um gato Siamês, eu tenho um sapato com fivela de diamante, eu tenho um 
piano com calda, uma chácara com piscina, um diamante que é quase do 
tamanho do ovo de uma pomba e um aquário com floresta de coral no fundo. 
Mas eu trocaria tudo, tudo, anéis e dedos, mais uma vez, só mais uma vez, ouvir 



o som do saxofone e saber que ele está bem em algum lugar, nem pediria para 
vê-lo, não eu não pediria tanto. Mas onde agora, onde? 

 A primeira vez que nós nos amamos foi numa praia e era uma noite muito 
quente, então nós entramos na água do mar nús e a água parecia a água de uma 
banheira, uma água morna e ele ficou assustado quando eu disse que 
nunca tinha sido batizada, então com as mãos em concha, ele pegou a água 
depositou na minha cabeça e disse: Eu te batizo Luiziana, em nome do Pai, do 
Filho, do Espírito Santo, Amém! Eu pensei que ele tava brincando, mais ele 
nunca falou tão sério em toda sua vida. Luiziana, Luiziana, nunca mais ninguém 
me chamou assim. Onde agora, onde? 

 Nessa noite na praia eu disse a ele: Se você me ama, me ama mesmo, suba 
naquela duna, nú como está e toque seu saxofone o mais alto que você puder até 
a polícia chegar! Eu corri, vesti minha roupa, por que ele tocava tão alto que eu 
sabia que a polícia não ia demorar. Ah, ele tinha o cabelo todo bagunçado, a 
camiseta despencada, o sapato um lixo, mais o sorriso, ah, o sorriso era tão 
branco, tão lindo, que quando ele sorria eu parava de sorrir só para ficar 
olhando o sorriso dele. 

 Ele me levou pra morar com ele, era um apartamento no 10º andar, era um 
apartamento pequeno, pobre, feio, sujo, mas nós nos amamos tanto e fomos tão 
imensamente felizes naquele 10º andar. Em uma noite, uma noite ele me levou 
para jantar e afinal eu disse á ele: Se você me ama, me ama mesmo, dei me cá 
seu saxofone e suba naquela mesa, grite o mais alto que você puder 
CORNUDOS, TODOS CORNUDOS! Ele me entregou o saxofone, enquanto eu 
saia envergonhada eu escutei ele gritando: CORNUDOS, TODOS CORNUDOS! 
Me alcançou na rua e me implorou: Luiziana não me negue, não me negue. Era 
um amor grande demais, entende? Eu não sabia o que fazer com um amor tão 
grande assim, na hora a gente nunca sabe. Por acaso alguém da valor na 
respiração? Haha, da né, quando ela se esculhamba toda, ai todo mundo da 
valor. “Poxa eu respirava tão bem.” Mais na hora que ta tudo dando certo, a 
gente não da valor, eu não dei. 



 Comecei a ficar exigente sabe; Se você me ama, me ama mesmo, me dê um par 
de brincos! Se você me ama, me ama mesmo me dê um vestido novo! Se você 
me ama, me ama mesmo me leve pra jantar em lugares chiques! Se vc me ama, 
me ama mesmo …, ele começou a trabalhar tanto que ele saia pra tocar nos 
bares durante a noite e só voltava no outro dia, já amanhecendo, cansado ele 
deitava na cama enrodilhado tocava o saxofone e ainda me dizia: Luiziana, 
Luiziana você é minha música e eu não vivo sem música. E abocanhava o bucal 
do saxofone como fazia com meu seio. Eu quis terminar sabe, mais eu não tive 
coragem, então eu decidi que eu faria tudo pra que aquele amor apodrecesse de 
tal forma que um dia ele fosse embora e nem olhasse para trás de tanto nojo. 
Então uma noite, uma noite eu tinha um compromisso, nessa época eu vivia 
cheia de compromissos, pintava meus olhos diante do espelho e ele tocava 
saxofone, eu ia me encontrar com um banqueiro sabe, ele sabia disso, então eu 
parei, parei de pintar os olhos, olhei pra ele e disse: Se você me ama, me ama 
mesmo, sai daqui agora e se mate, imediatamente! 

	


