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Qualquer história pode virar um romance. 
Eu poderia escrever um romance sobre nomes, sobre as 

histórias dos nomes. Esse reticulado de vogais e 
consoantes dá consciência ao corpo que pronuncia:  

Me chamo.   
Na palavra, apresento-me. Na palavra, evoco-o.  

No Bom dia da mão esticada, o nome sobrevoa o prazer 
em te conhecer. Nas brigas, juramos inutilmente 

esquecer o outro. Não me fale esse nome.   
Os apaixonados cravam seus nomes nos troncos vivos  

das árvores. A casca lacrimeja uma leitosa  
e vagarosa dor. O tempo cicatriza. A árvore aliançou 
João e Maria, de lá não sairão. Estarão crianças nas 

tatuagens do ser que os hospedou. Meninos do campo 
furtam tocos de giz e se declaram anonimamente  

nas porteiras. Carlinha, eu te amo.  
A chuva vem e apaga as escritas do amor. 

Na arrogância da boca, os nomes esbravejados  
levantam o poder que circunspeta a carne. 
Se eu fosse escrever um romance de nomes,  

narraria a saga de uma menina que, desde os poucos 
anos, luta para que as pessoas a chamem pelo seu nome.  
Uma personagem que não aceitou um estranho habitá-la. 

Por favor, me chame pelo meu nome.  
A grande angústia dessa personagem seria pelo direito  
de enterrar o ente morto. Ela saiu dos mais recônditos 
interiores maranhenses na saga de enterrar o falecido. 

Ela abriu covas, em toda tentativa de sepulto, gritavam: 
“Ele está vivo. Não o enterre, ele nasceu com você,  

vive na sua certidão de vida”. Tornando-se um assombro. 
Invadia, ressurgia com a poeira do esquecimento. 

Ressuscitá-lo era a forma vil de antagonizar que a luta 
seria uma causa perdida. “Me rabiscarei nas portas dos 

banheiros. Estarei nas provas de matemática  
e português. Sou a assinatura que risca linhas.”  

 

Angell, com dois Ls. Os burocratas dirão: “esse nome não 
está na chamada”. Vidraças arranhadas. 

Os burocratas guardadores dos nomes refugam a 
possibilidade de que um novo nome possa nascer na 
esperança de um corpo. O que ela é? É ela ou é ele?  

E o sistema internacional de nomes aceita esse ultraje?  
Gritam garras agudas. Maquiada, estará sentada  

na terceira carteira. “Ehhhh Bichaaa”. 
O fio da lâmina está na língua. Corta. 

Nos interstícios de dar nome ao mundo, escreverei  
um romance em que as verdadeiras paisagens estejam 
dentro da personagem. Sofreria em expulsá-la de mim,  

narrador-personagem. Talvez não queira jogá-la ao mundo. 
Aos contornos dos meus olhos, estará protegida.  

Se ela, na página 73, resolver sair para o mundo?  
Poderá pular da linha e cair na esquina.  

Nessas quinas de cimento, estará tatuada com vogais  
e consoantes. A memória tecida linguagem,  

tessitura de pano e palavra. Se descer pelas ruas,  
poderá ser anjo que vela pelo repouso de Gisberta.  

Palavra no engasgo de Gisberta. 
No meu romance, ela estaria protegida pelos mais absurdos 
portais mágicos que a salvariam de todas as possibilidades 
de morte. Todo enredo seria uma grande proteção mística 

que a cobriria como manto. Pistolas não disparariam.  
Os algozes tropeçariam. O grande drama da narrativa seria 

resguardar a personagem. Quando o perigo estiver  
à espreita, o narrador-personagem sussurraria uma saída.  

Corra e vire à esquerda. Suba as escadas,  
entre no apartamento 206. Coma e durma.  

Amanhã é outro dia. Contudo, Angell, não vive apenas  
na minha palavra. Livre. Anda pelas cidades. É humana 
demais para se resumir à arquitetura fixa dos romances. 

Os dias tristes podem deixá-la perdida do nome. 
E quando lágrima cair será o seu nome quem te abraçará. 
Você poderá chorar em seu dele. E quando sair da minha 
história, sei que sairá. De vez em quando, colocarei umas 

frases no seu bolso para você carregar. Esperançar, menina.  
E quando de fato partir, leve um pouco do  

narrador-personagem que contou histórias de uma menina  
que lutou para enterrar o nome morto. 
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