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(...) só resta a eles uma esperança – o dia em que 
possam dizer a seus pares uma intensa, aguda e 

nunca esquecida palavra de amor.

Wilson Bueno 





Z Os amandas

Sempre complacentes, calados, os amandas 
podem ser vistos andando pelas calçadas de 
uma mesma avenida, costumeiramente, indo 
e vindo, solenes e circunspectos. Distraídos 
com a hora e com as asas voltadas para 
qualquer lado, menos ali mesmo, arrastam 
os pés muito devagar e parecem sufocar o 
vento enquanto caminham. Quase sempre 
professores, denunciam esta sua condição 
interrogativa com a palavra escrita no peito, 
nas costas, quiçá, algumas vezes, na testa. Em 
dias frios, costumam caminhar mais devagar 
ainda, os olhos varando o nada à sua frente e 
os pescoços enrolados em cachecóis listrados. 
São educados, silenciosos e parecem ter no 
silêncio a sua mais desbaratada arma: amar.



s Os brunos

Os brunos são seres diminutos, quase 
invisíveis, mas têm uma voz que não oblitera 
sair de seus pulmões. Parecem rememorar 
certos duendes da floresta que foram vistos 
em sonho pelo encantador de serpentes 
sociológicas, um certo mestre Candido 
habitante do Brasil central. Farejadores de 
alfarrábios, os brunos cobrem os olhos com 
lentes chamejantes, com hastes quase verdes, 
para esconder a claridade do sol dentro de 
seus próprios bolsos. Como carregam uma 
pasta 007 quase maior que eles, ou algumas 
vezes uma sacola de plástico azul cheia de 
penduricalhos, podem que são vesgos de tanta 
desconfiança com o mundo. 



X Os eloaras

Bichinhos viajantes, estes. Costumam atrasar 
a vida porque viajam antes de qualquer coisa, 
seja lá para onde for. Muitas vezes se metem 
a bestas, e querem o mundo inteiro para 
eles. Assim, sentem-se donos, que é uma 
qualidade que lhes apraz. Mas assim também 
como são, rápidos e tão sensatos quanto uma 
lagartixa ao sol, não hesitam em pestanejar 
uma conversa – mesmo que algumas vezes 
digam que têm medo - para poderem viajar 
de novo. Relembradores, costumam negociar 
a ausência de um mês ou um mês e meio para 
não perderem tanto tempo com a vida em 
atraso. Quase sempre pequenos, os eloaras 
teimam que são grandes e que vêem por cima 
da janela que mantêm sempre a postos do seu 
lado esquerdo.



D Os francos

Dizem por aí que os francos não morrem, 
são seres eternos. Mesmo que a humanidade 
insista em dizimar com sua espécie, como 
se fossem um tipo de praga que assola os 
melhores corações dos homens e suas mais 
delicadas mãos. O fato é que os francos são 
seres atabalhoados, atrasados com o seu 
tempo e com o tempo dos outros, de todas 
as maneiras e desde o seu próprio nome. 
Chegam chamando atenção pelo tamanho, 
pelo passo em falso, pelo destrambelho 
do corpo ao amarrotar a roupa com seu 
desbaratado desequilíbrio. Os francos 
costumam ser os últimos, de pescoço 
comprido não relutam em olhar a todos por 
trás. Se dizem historiadores, mas parecem 
temer que a história, de fato, toda ela, a 
história sem fim de todos nós, não passe de 
uma mera e simples reprimenda de nossa 
mais inquietante ficção. 



V Os guidos

Não se sabe ao certo onde vivem, o que 
fazem, mas diz-se por aí, à boca miúda, que 
os guidos têm parentesco próximo com 
certos seres góticos, os widan, que carregam 
consigo o sentido de juntar-se, andar em 
bando. Segundo Corominas, um pesquisador 
etnográfico das ilhas do desterro, onde 
dizem morar estes seres quase destemidos e 
quietos, os guidos, eles são freqüentemente 
vistos em todas as épocas do tempo e do 
espaço, e têm seu étimo próximo àquela nossa 
condição precária de carecer de grude, seja 
como comida, seja como pertencimento, e aí 
tanto faz se com uma cola feita de farinha 
de trigo ou de qualquer outro polvilho ou 
ainda com o amido de mandioca. Lentos e 
pensativos, gostam muito de água salgada e 
suas densidades. 



K Os helenas

Quase sempre femininos, estes seres – os 
helenas – não tem pigmentação nem 
temperamento certo, têm origem na mais 
intensa mistura. Às vezes morenos, noutras 
alourados e até quase albinos, algumas vezes 
cafuzos ou mamelucos, parecem rememorar a 
mais longínqua era de nossa história falseada, 
antes da geléia geral a que fazem parte. 
Muito astutos, quase como raposas velhas 
e sabidas, devido à sua condição matreira 
sempre feminina e à esquerda, acredita-se, 
os helenas solicitam existir como se fossem 
gregos inoperantes, entre um passeio e 
outro, numa proporção peripatética da vida. 
Ensimesmados e muito doces, quase livres, 
preferem quase sempre não, e não, como uma 
forma de resistência passiva. 



X Os humbertos

Estes seres do lado de lá do mundo, os 
humbertos, têm certeza que carregam em 
cada um deles, um a um, o nome de um 
rei, e poderiam facilmente rechear a pança 
com títulos nobiliárquicos como Humberto 
primeiro, Humberto quinto, Humberto nono 
etc. Mas não, ferozes e ao mesmo tempo 
mansos em seu comportamento ambíguo, 
entre a nobreza e a rua, os humbertos não 
são nada impassíveis, ao contrário, com uma 
passionalidade extremada, ousam a cada vez 
que descobrem uma nova possibilidade de 
vida escorregar as suas patas e os seus olhos 
graúdos até seja lá o que se apresente como 
desejo. Se dicotômicos, contraditórios; e se 
contraditórios, não esquecem de cuidar de si 
mesmos nem dos que gostam como seu mais 
ardiloso triunfo.



N Os ivelãs

Brancos como uma amnésia repentina, os 
ivelãs habitam um universo extremamente 
recheado do mais puro breu mais e ao 
mesmo tempo do mais puro e intenso 
desconcerto, uma nuvem de negrume intenso 
e desesperada a que alguns seres estranhos 
a eles, os roqueiros, chamam de roquenrou. 
Intensos ao amanhecer, mesmo que um 
pouco lentos e de grunhidos baixos quase 
inaudíveis, estes devoradores animais dos 
frutos pedregosos das montanhas de Aldebarã 
gostam de cutucar onça com vara curta. 
Rizomáticos, assim se nomeiam, atravessam 
o deserto do espaço contínuo como se fossem 
todos eles juntos o próprio ar em movimento: 
uma ventania de sorriso, de delicadeza, com 
voz mansa e violentos vulcões interiores. 



y Os oriês 

Silenciosos, estes encantadores e diminutos 
seres, os oriês, são oriundos dos subterrâneos 
de Tóquio, no mais profundo dos canais. 
Parecem cumprir a sina da viagem, e se 
espalham pelo mundo, contaminando as 
outras espécies de bichos com seus olhos de 
fenda livre e com suas faces que parecem 
coisas sem razão, feitas para a escritura no 
corpo. O pesquisador voraz destes pequeninos 
animais subterrâneos, o arqueólogo da escrita 
Bartherolando Autorum, diz que eles têm 
os olhos dormidos porque são voltados 
incansavelmente para a miniatura, para o 
pequeno, para o quase nada. E que sem exigir 
muito de suas presas, tocam facilmente o 
vazio de si mesmos. São seres anacrônicos e, 
por isso, conseguem ir até o extremo de suas 
individualidades ao esquecerem o próprio 
nome das ruas onde habitam a si mesmos, por 
baixo. 



Z Os julianas

Conta-se que um poeta brasileiro muito 
conhecido de prenome Carlos um dia 
rabiscou num papel dobrado que as fulanas 
existem demais, mas como estes seres, os 
fulanas, aparecem de fato ninguém sabe 
dizer, como são ou quem são ao certo, como 
se apresentam. Um outro poeta, muitos anos 
depois e ainda jovem, também de prenome 
Carlos, rabiscou numa parede de um prédio 
num centro abandonado de uma cidade 
tórrida que são os julianas os tais seres que 
existem demais, e não os fulanas, chegando 
a crer que aqueles tomavam o lugar destes. 
Ambíguos, quase dolentes, magros, altivos 
e espadaúdos, os julianas não emprestam ao 
mundo sua mais tênue delicadeza assim de 
graça, cobram caro, por isso se fingem de 
fulanas e tocam o chão tão levemente que 
quase nem são ouvidos por quem está do lado 
deles.



o Os laizas

Com uma bolsa circular presa às costas, e 
com alças, como se fosse ali, naquele suporte 
pendurado a fulguração de sua idéia de casa, 
morada e lar, os laizas são animais marcados 
para pisar o chão com força. E porque são 
pequenos tendem a ver o mundo de um 
ângulo privilegiado, numa inclinação. Aqui 
ali e acolá retiram desta paisagem inclinada 
do mundo a força para reagirem ao préstimo 
voraz que a vida tem para cada um deles. 
Habitantes de suas bolsas coladas às costas, 
de onde tiram tudo, até a mais prenhe varinha 
de condão, parecem remeter-se ao molusco 
que é o caracol, conhecido entre os humanos 
como um gastrópode, um pulmonado, com 
dois pares de tentáculos, o par superior com 
olhos na extremidade e concha leve. Assim, 
os laizas mantêm seu mundo num delicioso 
ziguezague. 



3 Os giacomin

Breves, sintéticos, tendenciosos ao resumo 
da história de suas precisões, os giacomin 
abarcam o mundo com a extensão de seus 
braços compridos e retilíneos. Consta em 
alguns anais perdidos das antigas civilizações 
Olmeque que eram seres informes e que 
tinham antes de si umas sombras que 
permaneciam em estado de viva satisfação. As 
sombras se chamam ledice, júbilo, regozijo e 
gozo. O que aplaca a ira dos giacomin é que 
se perca de vista as suas sombras, elementos 
que lhe dão existência e que dão ao solo 
dos lugares onde vivem a mais profícua 
fertilidade. Nestes lugares, normalmente, seja 
lá onde derem com seus narizes, os giacomin 
costumam fundar as suas cidades e as 
chamam sempre pelo mesmo nome: letícias. 
O que para eles é motivo de verdadeira e 
comovente alegria. 



i Os klugs

Os klugs têm no nome a sua mais 
encantadora vertigem. Inteligentes e 
astuciosos, não sabem direito o que significam 
nem de onde derivam, nem de onde podem 
vir a derivar. Já se disse por aí que talvez 
do eslavo, feito um outro ser, quase uma 
estrela ou um carretel, os odradeks. Mas não. 
Os estudiosos dos klugs, tomados do mais 
absoluto cansaço e da mais impertinente 
desistência, discordam com veemência desta 
hipótese. Afirmam, categóricos, que os klugs 
são assim porque são, e pronto. Quem os 
conseguir vislumbrar no período que se inicia 
quando o sol atinge o solstício de dezembro 
e que termina quando atinge o equinócio 
de março, poderão notar que são brancos 
e avermelhados por causa de suas veias 
invernais quase nórdicas. Dizem que um deles 
tinha outro nome, e que os jobins – pequenos 
animais cantadores de sinfonias populares – 
lhes prestam homenagem até hoje por aí. 



C Os loios

Parecem peixes microscópicos, a que 
se podem chamar diminutivamente de 
peixinhos, desses que habitam os aquários 
das crianças mais desesperadas porque os 
pais mirabolantes e às avessas lhes proíbem 
de ter animais domésticos. De pouca ciência 
para isto, quase nunca domesticáveis, os loios 
vivem dentro de si fantasiando o mundo com 
se ainda fossem estas crianças desesperadas, 
esta é a sua política e a sua lenda mais 
radical. Se isto deixa triste aos loios, não se 
sabe. Quem saberá? Nem seus mais atentos 
observadores podem lhes indicar o que são ou 
como se comportam. Sabe-se apenas que têm 
olhos grandes e bonitos, são dóceis, amorosos, 
contempladores e de voz forte. Consta que 
alguns foram membros da congregação de são 
João Evangelista, 100 d.C., outrora dita dos 
cônegos azuis, numa alusão à cor do hábito 
dos frades, e que tinham por padroeiro santo 
Elói, que provavelmente deve ser o protetor 
dos brinquedos e das crianças desesperadas.



Q Os sachet

Parecem pequenos saquinhos que ficam 
guardados dentro dos armários de roupa 
para atribuir aos tecidos que sofrem ali, 
aprisionados – porque cortados e amarrados 
com linha trituradora de almas – um cheiro 
bom, mesmo que artificial. Mas não, não 
isso. Os sachet são seres interrogadores, 
devoradores vorazes de livros e, terrivelmente, 
terrivelmente, muito bem humorados: que 
é deles o mais torto caráter. Riem de tudo, 
muito fácil, riem sempre de tudo, daí e por 
isso se mostram colecionadores de histórias e 
contendas. Têm consigo sempre à mão uma 
ou duas perguntas prontas para serem sacadas 
das pontas de seus pés sempre protegidos com 
meias durante o inverno. Fraternos e gentis, 
os sachet se dobram sobre si para fazer a 
curva de sua quase humanidade: atribuir não 
só as roupas presas dentro do armário, mas ao 
que puderem tocar, um cheiro bom de afeto.



s Os priscilas

Pequenos animais habitantes de terra firme, 
os priscilas gostam – sabe-se lá porquê e por 
onde criaram este hábito contemplativo – 
de ouvir acordes dissonantes de um violino 
vermelho. Por estes sons nutrem amor e é por 
eles que se dão à devida distância de tudo o 
que lhes pode ser raso e nivelado. Olhadores 
de chão, colecionadores de pedaços de pedra 
por onde pisam, ousam contrariar o vento, 
e por isso insistem em demonstrar aos que 
lhes prestam a mínima atenção os seus mais 
protegidos gestos afetuosos: olho e abraço. O 
abraço e o olho dos priscilas são uma conversa 
com aquilo que também nos é lhano, prosaico 
e singelo, nosso mais esburacado chão. Os 
priscilas acordam para o mundo quando 
sentam em bancos ao sol para esfregar a sua 
face no tempo. E brindam as manhãs como 
se ali houvesse tudo o que não é firme, algum 
desequilíbrio, talvez.



l Os rúbios

Tímidos e pequenos, escondidos dentro 
de sua face vermelha quando lhes roçam 
a existência, os rúbios procuram ir e vir, se 
possível, por favor, quase pedem, sem serem 
notados. Ficam pasmos quando são chamados 
para participar de seus rituais obrigatórios, 
como falar, por exemplo. São tomados de 
susto e o coraçãozinho parece lhes saltar à 
boca. Matreiros e habitantes de um denso 
conjunto de árvores que cobrem toda uma 
vasta extensão de mata desconhecida chamada 
consciência, os seus estudiosos dizem que 
estão além do usual desta floresta, porque são 
desmedidos e que têm com ela, a floresta, uma 
relação direta com as flores que têm a mesma 
cor que lhes cobre o rosto quanto tocados por 
sua timidez, o rubro. 



1 Os meiras

Estes seres descontrolados são absolutamente 
faladores, e têm na língua a sua mais intensa, 
honesta, íntegra, afetiva e inteligente verve. 
Quase portugueses, devido ao nome que 
carregam, os meiras têm sotaque e parecem 
abraçar o mundo com as suas cabeças que, 
diga-se de passagem, são para mais de dez. 
Tanto que as primeiras fotografias dos 
meiras a que se teve notícia os assemelhava 
à hidra de lerna, daí também a lenda das 
suas capacidades de regeneração e de 
rejuvenescimento. Sabe-se também que são 
capazes de refazer a história e, possivelmente, 
perscrutadores e obsessivos, de arejar, de 
abrir espaço, de sair escavando sem medo ou 
piedade, movidos a café quente, as ruínas da 
máquina do mundo. Os meiras são seres de 
memória, insistem em perseverar o passado 
de suas experiências e as catalogam como um 
nome estranho: saudade. 



n Os nadal

Abandonados à própria sorte, como se fossem 
tocados por uma robusta e desenfreada falta 
de desejo aos seus mais alentados caprichos, 
os nadal são bichos melancólicos, mesmo que 
reluzentes no escuro como os vagalumes, seus 
parentes próximos, e mesmo que obcecados 
em doses letais de veneno, papel e tinta, como 
seus outros parentes, desta vez distantes, os 
escorpiões. Mas tudo isso não passa daquilo 
que os nadal mais adoram, e se refestelam 
em sua adoração como duendes numa orgia 
perpétua: a crise. Ah, a crise, a doce e saborosa 
crise da ausência deles mesmos por dentro de 
seu recheio amarelo como um unto medieval. 
Mas se vistos de perto, e nem precisa ser tão 
de perto assim, se descobre no desdobramento 
de suas barbas que caem até o chão, o seu 
mais endiabrado sorriso: os nadal riem, riem, 
riem sem parar. E este é o paradoxo deles, 
entre a luz e o veneno.





esses textos e bichos são um muito 
obrigado e um abraço em cada um 
dos alunos do meu último semestre 
como professor na graduação da 
ufsc. primavera de 2008.

eles sabem o tanto. talvez e 
talvez, apenas, só eles saibam o 
tanto. depois tudo aqui é roubo 
e imprecisão, por isso o abraço é 
esticado até wilson bueno, o dono 
da conversa toda, a quem dedico a 
brincadeira com esses anomenos.
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