
Sertão
Ser - tão 
Nada
Todo ser
e 
nada ser.
Tão-ser, nada.
Ser 
Tão 
Tudo 
e Nada
...
No vazio habita o excesso do inverso, que também é verso

PARADOXO 
SERTANEJO

por Manoela Valério
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por que me violenta? Bem no âmago daquilo que criaram e me atra-

vessaram como coisa, e disseram ao meu corpo: “Você é isto!”. Ou 

melhor, por que esse lugar incita, sem que eu queria, o meu próprio 

coração? Realizo que já pensei demais, e que além de pensar, eu 

havia terminado a primeira parte da minha missão de respirar um 

pouco. Agora só faltava o fogo. E é claro, faltava também que eu me 

movesse um pouco dali de onde estava e me arriscasse a encarar o sol 

que queima a todos os fumantes da rodoviária Barra Funda. Outra 

ideia, para que cessem os pensamentos: os batimentos no meu peito 

eram medo. E medo é desejo. Palpito porque não posso, mas transgri-

do porque amo. E porque odeio. Levanto rapidamente para que dê 

tempo de respirar em paz. Viro para encaixar as duas mochilas no meu 

corpo pequeno e dolorido, e me dou conta de que minha pressão caiu: 

levantei com muita pressa! Outra coisa também tinha ido ao chão, 

meu RG.: Maicon de Aparecida. Homenagem da minha mãe, nordes-

tina, à padroeira do Brasil. Inevitável não pensar no Chico: afinal, de 

que me vale ser filho da Santa? Melhor seria ser filho da outra. Mesmo 

assim, resolvi andar. Ignorando o olhar daqueles que me encaravam 

como encaram tias-avós, segui meu caminho pensando novamen-

te...Imagina o dia em que eu for Punk. Mas isso, isso são só reflexões 

de um respiro ilícito, ou lúcido. 

sfrego o polegar e o indicador em movimentos circulares. 

Aperto bem até que se esfarele o crime, coloco-o na palma 

da mão esquerda, enquanto os dedos dessa mesma mão 

equilibram sensivelmente o que restou do palito de Marlboro 

que tinha sido esvaziado, futuro recipiente dos farelos que 

resultarão do trabalho manual que elaboro – nesse caso, não 

sei onde entra a mais-valia. Trabalho este simples, na teoria, 

não fossem os batimentos acelerados que fazem palpitar o peito e 

esquentam a cabeça. Vejo que já não me importo com o que há de vir, 

caso meus pensamentos persecutórios mudem para o status de fato 

ocorrido. Entendo, com essa sensação de prazer e angústia, que o 

espaço público que habito, habita em mim mais do que eu. Inclusive 

me faz palpitar sem o meu consentimento. Percebo também que ao ter 

essa ideia já mudo meu senso comum das coisas: afinal, se é público, 

por Samuel Iauany Martin Silva
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