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“Nós, sim, temos boas maneiras, pois a sujeira 
nos eleva.”

Albert Camus



“Estou lúcido hoje como se não existisse.”
Fernando Pessoa
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CAPÍTULO UM

O QUE FAZER NA LIBERDADE

 (No fundo do cenário, uma porta de madeira ru-
bra está erguida sem nenhum suporte ou parede. O 
resto do espaço está vazio. Depois de um tempo, a 
porta se abre, mas não totalmente. Salvador sai de 
costas lentamente, como se estivesse sendo pressio- 
nado, mas não forçado, por alguém lá do outro lado 
da porta, a sair. Uma voz é ouvida enquanto ele sai.) 

 VOZ 
 Pronto, Salvador. Você está livre. Pode sair.
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 SALVADOR
 Mas... Como assim, livre? Eu? Mesmo? Livre? Não, 
que isso, eu não quero ser livre. Estou bem aí dentro. 
Vai, fica tranquilo, não precisa se preocupar, (pausa) 
olha, pode me deixar entrar que eu não ligo. Deixa, 
meu amigo, se eu estou falando que quero entrar é 
porque é verdade, não ligo mesmo de ficar aí dentro 
mais um pouco. Vai, rapaz, eu entro novamente sem 
constrangimento. Aliás, para que eu iria querer sair. 
“Ser livre” (puf) que bobagem...

 (A porta se fecha bruscamente logo que Salva-
dor entra por completo no cenário. O barulho da porta 
batendo ecoa no ambiente por um tempo. Salvador 
passa a caminhar de um lado para o outro, tentando 
formular mentalmente o que pode estar acontecendo. 
Vai em direção à porta.)

 SALVADOR
 Está bem, chega de brincadeira! (pausa) Já pos-
so entrar? (pausa) Posso ou não posso? (pausa) O que 
foi que eu fiz de errado? Me diz? (pausa) Vocês de-
vem zelar pela minha saúde física e mental. (pequena 
pausa) Isso é um absurdo! (batendo na porta) Vai, 
abre aqui, abre essa merda, meu, abre isso daqui 
(desistindo), como que o mundo vai sobreviver sem 
mim? (encarando a porta, dando socos imaginários 
no ar) Me diz, vai, quero ver.  (recompondo-se) Te pe- 
guei, não é? (pausa) Está vendo, até você consente, 
por isso nem responde (fazendo gestos de agradeci-
mento) Obrigado! Obrigado! Obrigado! (percebendo a 
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seriedade da situação) Se o senhor me permite, por 
favor, gostaria de entrar e ficar por aí mesmo.
 
 (Salvador abaixa a cabeça num suspiro. Vira, 
sem pressa, de costas para a porta. Ele olha para os 
lados, para cima e para baixo. Caminha devagar, até 
desistir de ficar examinando.)

 SALVADOR
 Puxa vida.... Quem diria... Livre? Justo eu? E 
aqui? O que tem aqui? (ele olha observando os cantos 
do lugar). Nada (pausa) nem ninguém. O que eu faço 
agora? (voltando-se para a porta) Hei, o que é que eu 
tenho que ficar fazendo aqui, agora que estou livre? 
Para que serve ter liberdade exatamente? Você quer 
que eu seja algum exemplo? Alguma coisa especial? 
Quer que eu repasse o meu aprendizado às pessoas 
que encontrar? (pequena pausa) Isso diminui com o 
tempo? O que faço enquanto isso?  (caminhando até 
a porta) Hei, abram essa porta, vai. Abram isso daqui. 
Por Deus... Abram! Só um pouquinho. Na verdade, 
quero fazer uma pergunta pra vocês (Salvador espera 
convencido de que alguém do lado de dentro vai abrir, 
mas nada acontece. Ele se volta de costas para a por-
ta) Caramba! O que eu faço agora? Não me deram 
nada. Nenhum mapa, nenhum segredo pra revelar, 
porra nenhuma. (acusando) Vocês é que me expul-
saram daí, seus vermes. Não fui eu quem quis sair. Es-
tou sendo claro? Foram vocês que me expulsaram. Eu 
fui “obrigado” a sair, ouviram? “Obrigado”... (pequena 
pausa) Seus bostas. (abaixa a cabeça desanimado e 
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depois se anima) Já sei! Eu preciso arrumar algum 
jeito de entrar aí de novo. Só pode ser isso! Não é 
possível que eu tenha que ficar aqui sem fazer nada 
pra sempre. (Salvador vai até a porta, a examina mi-
nuciosamente e sai para procurar alguma coisa que 
possa ajudá-lo em sua tarefa de arrombar a porta. 
Caminha pelo cenário, abaixa, olha para os lados, le-
vanta, anda, para, pensa e anda mais um pouco, até 
desistir) Que merda, não tem nada aqui. Eu não tenho 
absolutamente nada pra fazer, não tem merda nenhu-
ma pra beber (senta desanimado no chão passando a 
mão na língua) que inferno... Nem sede eu tenho, nem 
fome eu tenho (pausa) alguma coisa precisa aconte-
cer, não é possível (batendo com uma das mãos na 
cabeça) se mexe homem, se mexe! Você precisa bolar 
alguma coisa, alguma idéia, você precisa pensar, pen-
sar! (pequena pausa) Pensa, infeliz...

 (Salvador deita no chão com as mãos encobrindo 
a nuca, acomoda-se e dorme involuntariamente. A luz 
vai aumentando até que o ambiente fique totalmente 
branco. Blecaute.)
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CAPÍTULO DOIS

O COMEÇO

 Depois de já ter ignorado Ana mais de uma dúzia 
de vezes, Salvador veio correndo em sua direção e 
parou cheio de desculpas perto da cantina do colégio, 
“fiquei enjoado”, por isso não deu atenção na festa da 
semana passada. Nos outros dias que se sucederam 
depois do baile, Ana nem perguntou. “Tudo bem”, re-
laxa, enxuga as mãos na saia que ganhou de sua avó. 
Roupa antiga na modernidade a encantava. Quando 
ainda na sexta série, sempre escutava, “lá vem o 
armário velho”, e riam e riam, e riam, até Seu Francis-
co aparecer e chamar a atenção dos meninos. Agora, 
ali parada, “bom, já que nos encontramos, não vou só 
pedir desculpas, que tal um cineminha hoje no final 
da tarde?” O jeito que Salvador fala incomoda Ana um 
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pouco, quase asco, “claro, por que não? Nossa!”, “O 
que foi?”, Ana lembrou: tem entrevista de emprego em 
duas lojas de calçados no Calçadão e outra no Sebo 
Komos, durante à tarde, no Centro da cidade, mas 
claro que isso ela nunca iria falar, tinha vergonha, ain-
da mais na frente dele, o Salvador, “olha, minha mãe 
chega do Rio esta semana. Ela vem me visitar. Pre-
ciso arrumar algumas coisas. Pode ser outro dia?” Ana 
nunca foi ao Rio, mas gostava de quem dizia que era 
de lá, ou tinha parente por lá, qualquer coisa servia. 
“Outro dia desse ano talvez não dê, Ana”, estamos no 
final de novembro, Salvador viaja no próximo domingo 
para Freytag, no interior de Brunetière, onde pretende 
ficar até o final das férias. É a chácara de um de seus 
amigos que iremos historiar no capítulo quatro. 
 Salvador se despede, “até breve, bonita” e volta 
a correr enquanto fantasia sua vida ao lado dessa ga-
rota que ele ainda pouco conhece. “Saudade deve ser 
isso: Não o que já passou, mas o que ainda pode ser”, 
filosofa o garoto enquanto corre.
 Um elogio, apesar de falso, o primeiro elogio. 
Caso Salvador não tivesse encontrado Ana por acaso 
enquanto corria, provavelmente não teria dito tal elo-
gio. Ana, obviamente, não sabe disso, por isso deita 
na sombra dessa desmedida sibipiruna no pátio do 
colégio, querendo congelar um pouco mais o tempo 
dessa sensação de falso, mas de elogio. 
 Progredimos um pouco na história: próximo ano, 
mesmo dia do ano passado. Ana, enfim, sai da aula do 
laboratório e caminha cabisbaixa em direção a Salva-
dor, que estaria debaixo de uma sombra caso a árvore 
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não tivesse sido arrancada, “desculpa a demora”, o 
professor embirrou com uma das alunas e não queria 
deixar ninguém descer.
 Estudavam em um prédio de sete andares. Ana 
saía da sala toda hora com pretexto de beber água e 
ir ao banheiro, mas na verdade ficava olhando lá em-
baixo, meio à-toa, as pessoas flanando no pátio do 
colégio, “cuidado com suas viagens”, alertava a freira 
quando a encontrava em suas inações nos corredores, 
“perder aula é perder um pedaço da vida”. Ela então 
voltava arrastada pela madre para dentro do vagão do 
terceiro Reich, que, diferente de Schindler, nem água 
jogavam em sua tripulação esquecida dentro daquele 
lugar de desconhecimento.
 “Vamos, então?”
 Às vezes, Ana parava de funcionar do nada, e- 
xistindo inútil ao mundo exterior. Permanecia inerte, 
sem pensar, esquecendo o que tinha vindo fazer. Via-
java em si mesma, perdendo os atrativos externos da 
festa. Protegia sua realidade paralela das ações mun-
danas através do lapso, privilegiando a construção do 
seu universo interno sempre em transformação, “va-
mos, então?”, disse num tom acima Salvador, “des-
culpa, vamos, claro, por que não?”, anuncia Ana sem 
pensar.
 “Vamos ali perto da cantina, nesse horário não 
deve ter mais ninguém por lá”, “Pode ser”, responde 
Ana com sua voz aveludada cheirando a pano de pra-
to. Ele abriu a mochila quando chegaram, e o tubo de 
vidro reluziu. Cheiraram uma dúzia de vezes o lança-
perfume, dez reais cada, “a Beatriz também está aju-
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dando a pagar, temos que deixar um pouco pra ela”, 
Ana não liga, concorda sem pensar, já está sob efeito 
do anestésico faz tempo. 
 Continuaram a cheirar. A paisagem ia e voltava, 
intercalando-se com sensações da memória na cabeça 
dos adolescentes. Riam, gostavam tanto de rir, e rindo 
nesse estado de consciência parecia tão normal. Podi-
am rir assim, à toa, não havia culpa, não havia tempo 
de culpa, “caralho”, “que delícia”, alteravam-se os dois 
em cochicho. 
 “Tenho que ir”, exasperou Salvador, “por quê?”, 
surpreendeu-se Ana. Não tinha motivos e não os deu, 
saiu e deixou o tubo de lança-perfume caseiro com a 
garota, “aonde vai? A saída não é por aí”, disse Ana. 
Salvador confundiu-se, estava tonto, “desculpa, me 
distraí”, então voltou, “obrigado, Ana, beijos, até mais 
tarde... Aliás”, Salvador agachou perto dela, “posso 
te beijar?”, “Ah?”, “Posso...” e beijou Ana na boca, 
que empurrou seu amor platônico com uma das mãos 
enquanto protegia o tubo de vidro entre os braços, 
estranhando o que se passava. Afastou os lábios de 
Salvador mais como reflexo, empurrou-o mais como 
susto. Ele caiu de bunda na terra com sua calça jeans 
azul. Mas ela se arrepende logo e inclina o corpo em 
direção da boca do menino de quatorze anos jogado 
no chão. Beijaram-se por pouco tempo. Salvador não 
sabia, gostava de, não sabia, parecia parede, gostava 
de boca mesmo, sem tesão, boca sem tesão, foi isso 
que ele sentiu, boca sem tesão. Levantou e fez men-
ção de sair, mas parou e cheirou um pouco mais a 
droga embutida no tubo de vidro. 
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 Salvador queria mesmo era morder os peitos 
de Ana. Como seria morder um peito? “Vamos lá pra 
casa”, perguntou Ana estirada na grama no lugar em 
que  Salvador estava caído, “não posso, vou perder o 
ônibus, tenho academia e aula de inglês”, replica Salva-
dor enquanto sai, mas para de costas novamente com 
ar notório, pensando nos peitos da amiga, rosados, 
talvez. Voltou então a olhar. Ana no chão, com cara 
de coitada, “cadela”, falou, ela sorriu, gostou, “você 
tem um peito bonito”, Ana olhou em volta, não tinha 
ninguém por perto, “jura?”, ele só queria ver os peitos 
dela, uma mordida, talvez. Ana ria irascível quando 
levantou a saia e a abaixou bem rápido: estava sem 
calcinha. Ela ria, enquanto cheirava um pouco mais da 
droga sabor tuti-fruti. 
 “Vadia”, pensava Salvador. Ana entendia, ria. 
 O jovem só queria uma mordida. Depois era 
chegar em casa, tomar uma ducha, ficar tudo bem. 
“Estava sem calcinha, sem calcinha”, esse pensamen-
to não desabitava seu jovem espírito angustiado, bus-
cando uma espécie desconhecida de expansão, mar-
telando sob a cabeça do garoto, até que não suportou 
mais e meteu a mão por baixo da saia da amiga, que, 
jogada no chão, cheirava o tubo de vidro já quase 
perto do fim.
 Ana foi se contorcendo com a cabeça inclinada 
de lado. Salvador sabia o que estava fazendo. Já tinha 
prática com as mãos. Gostava de bulir ele mesmo no 
chuveiro, no sofá, na cozinha, no banheiro da aca-
demia, no clube, no cinema, no cabeleireiro, na livra- 
ria, na sauna, na piscina, na biblioteca, no dentista, 
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na casa dos amigos, no carro, no quintal. Alguns de 
seus amigos erravam. Alguns de seus amigos se as-
sustavam quando viam A Origem do Mundo, The Open 
Woman fora das revistas. Eles não sabiam explorá-
la, usufruir da sua diferença. Salvador não sabia for-
mular o porquê, mas achava que era por causa da 
pouca idade. Seus amigos lembravam mais um bando 
de crianças tentando cavar um buraco na areia ou re-
cusando um sorvete na praia. Salvador não, ele era 
magnânimo no dote de Ana.
 Ele perguntou se ela estava bem, pois parecia 
estar morrendo, “está tudo bem?”, ela concordou, es-
tava gostando, “estou ótima”, disse num esforço em 
seguida. Salvador então terminou por enfiar seu úl-
timo dedo dentro da abertura encharcada de Ana, que 
escorria de forma descontrolada pela primeira vez. 
 O jovem só queria uma mordida, ver um peito, 
“rosado, talvez”. Tirou a mão debaixo da saia dela com 
vagar. Extenuada, Ana apoiou os dois cotovelos na 
grama e ergueu o rosto com prazer para saber a sa-
canagem que iria receber em seguida. Salvador abai- 
xou a miniblusa de Ana só de um lado. O sutiã caiu 
junto. A saliva de sua boca parecia que iria saltar por 
entre os lábios quando contemplou o resultado: só um 
peito à mostra, rosado, pequeno, mas rosado. Então 
foi: desceu até sentir um cheiro de creme misturado 
com suor. Encostou primeiro a língua eriçando o bico 
do seio quente. Abriu a boca em seguida englobando 
o pedaço de carne à mostra e mordeu até arrancar um 
pedaço do peito dela fora.
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capa: imagem da obra fronteiras. renan araujo


