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Cansei de dedicar livros pra quem nunca vai ler 
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BENZEDEIRA
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Os vermes saíram pelo nariz
o velório cheio, ninguém espera a morte de criança, 
ainda mais com bicha.
Morava na casa de trás de uma casa comum.
Corria no terreno que as outras crianças corriam, 
comiam terra e bebiam água do tanque.
Foi a primeira filha da família de Tunica, 
era filha dela com Joel. 
A menina ficou aguada, foi preciso levar na benzedeira.
Simpatia feita
pegaram comida de sete casas diferentes,
matou a vontade da menina e a febre,
menina sem jeito, virou o bucho e voltaram pra Dona 
Nena benzer de novo.
Dona Nena entre um olho gordo e outro
era especialista em criança, tinha jeito com elas,
não cobrava, pedia colaboração, aceitava galinha e até café,
sempre dava uma arruda pra quem quisesse.
Benzia os pulsos abertos:
pulso aberto, carne fraca, pulso aberto, carne fraca.
Era o pedido do goleiro do bairro.
Foi reza por gerações.
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Tinha cachorro grande, bicho bravo.
Nunca vou esquecer aquele caixão pequeno e branco.
Parecia uma caixa de boneca.

GULOSEIMA
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— Leite em pó, quero leite em pó.
— Menino, pare de me encher o saco.  
— Leite em pó, mãe, por favor. 
— Eu não vou falar de novo. 
— Um pouquinho, mãe, vai, por favor.
— Vai tomar com água?
— Não, mãe, quero no potinho. 
— Só veio uma lata esse mês, não sei não, se esse 

prefeito não vai tirar de vez. Aí quero ver. 
— Só um pouco, mãe, por favor. 
— Devia te mandar lá pra casa da sua tia, onde 

eles tão comendo papelão com água. Seu mal educado. 
Quando teu pai chegar te dô um pouco. 

— YES.
— Se ficar quieto e me ajudar a lavar essa louça. 

Pega o pano ali pra mãe. 
— O pai vai demorar muito? É que eu tô ficando 

com sono. 
— Pega o potinho ali que eu coloco, só um  

pouco, hein. 
— Mãe, você é a melhor mãe do mundo. 
— Sou, né?
— Mãe, o presidente do Brasil come leite em pó?
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— Que pergunta, menino. Cada uma. 
— E Deus, ele come leite em pó?
— Fala besteira, menino. 
— E por que só dão leite em pó pra gente?


