
naquele dia nem todas as juntas se assujeitaram ao comando central. cada membro se ar-
rastava seguido pelo que atrás vinha fazendo companhia. a hora pouco adiantada para o jeito 
da andadura, o cânter se acercava. Cloze caminhava como que tomado pelo temor de um mal 
iminente. e ao avistar o belo corcel negro, não se sabe porquê, se deu conta de que quase 
já não tinha mais do volátil conteúdo. acaso não estava onde estava? dobrou a esquina à 
direita e vacilou o passo uma vez mais ao pisar na soleira de entrada. logo constatou que, em 
comparação com o lado de fora, a atmosfera interior encontrava-se nublada por uma cortina 
de poeira e penumbra. a única exceção era o reluzente balcão em formato de meia-lua, sob a 
claridade que provinha de um pequeno vitrô basculante localizado ao fundo e à esquerda. o 
diminuto cômodo se parecia com qualquer coisa a meio-termo entre um corredor e uma sala 
de espera. dentre os seres que animavam o recinto, cada qual ocupando a disposição que lhe 
cabia sobre o tampo da mobília, Cloze pôde divisar apenas a caixa registradora e um recipi-
ente bojudo de vidro que servia de aquário; ali, naquela água salobra, notou que reinava um 
obsceno predomínio mineral contra a fauna e flora locais. quanto à máquina de registrar, nada 
soube arrancar de sua apatia. às moscas, lá também o esperavam Crane e Shrink.
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Antonio Ewbank
Mais ou menos assim, tudo começou no ano de 1983. 03/01 – O vulcão Kīlauea começa lentamente 
a entrar em erupção. Na Ilha Havaí, ainda hoje continua a expelir matéria. 17/01 – Na pacata 
cidade de Franca, nasce o escrevente Ewbank. 22/01 – Björn Borg aposenta-se após vencer cinco 
campeonatos consecutivos em Wimbledon. 13/02 – Um incêndio em um cinema de Turim (Itália) 
mata 64. 25/03 – Em especial de televisão da Motown, Michael Jackson canta Billie Jean e 
apresenta ao mundo o moonwalk. 15/04 – A Disneylândia de Tóquio é inaugurada. 25/04 – Depois 
de ler a carta redigida pela estudante Samantha Smith, de Manchester (Maine), missiva em que 
expressa os temores de uma possível guerra nuclear, o então líder soviético, Yuri Andropov, convida 
a garota a visitar seu país. 06/05 – A revista semanal Stern publica os Diários de Hitler; mais 
tarde, a  notícia de que se tratava de um texto forjado veio a público. 09/06 – O partido 
conservador da Grã-Bretanha, liderado por Margaret Thatcher, é reeleito por uma maioria esmaga-
dora. 21/07 – A menor temperatura da Terra é registrada na Estação de Vostok, Antártica: -89,2 °C 
(-128,6 °F). 22/07 – O australiano Dick Smith completa seu projeto de circunavegação em um heli-
cóptero. 04/08 – Seis homens caminham, debaixo d’água, a partir do porto de Sydney, 82,9km em 
48 horas. 23/10 – O 26º Concurso de Miss Mundo Brasil é realizado no Teatro Sílvio Santos. 17/11 
– O Exército Zapatista de Libertação Nacional é fundado no México. 14/12 – Define-se a atual Lei 
de Segurança Nacional brasileira. 17/12 – Um incêndio em uma discoteca de Madrid (Espanha) 
mata 83. O Papa João Paulo II visita na prisão o homem que havia tentando assassiná-lo, Mehmet 
Ali Agca, e o perdoa. Sem dúvida, um dia cheio!

La maudite é uma associzção criada com o objetivo de articular projetos artísticos e multidisci-
plinares em diversas áreas: artes visuais, cinema, quadrinhos, experiências sonoras, performance, 
literatura, entre outros. Nossas atividades incluem exposições, exibição de filmes, organização de 
conferências, seminários entre outras. A associação também abriga uma coleção de documentos  e 
publicações aberta ao públic sobre arte contemporânea brasileira.



G o o d o’l. [Fala por detrás do balcão.] Vai pedir algo ou veio fazer amizade com o cardápio? [No 
mesmo tom.] S h r i n k ! [Limpa o balcão com um pano umedecido. Movimentos circulares e ritma-
dos, em sentido horário.]

Isso, meu rapaz, como queria demonstrar… tudo poeira cósmica… estou convencido disso… 
Pó… ante P… Pensar que o problema é com a gente acaba com o sossego, no ordinário. [Saca 
uma garrafinha de vidro do bolso.] Estamos aqui senão para endireitar. [Caminha até o balcão]. 
Nesse buraco de lugar, não se pode realmente esperar. Tem absoluta razão. Não resta tempo. Quase 
não resta mais nada. [Descansa a garrafinha sobre o balcão.] Não que eu tenha a pretensão de lhe 
convencer… nada disso.
 
TIC-TIM! [Uma voz nasal e abafada parece sair de dentro da caixa registradora, interrompendo a 
conversa.] De sentinela. Tal como todos vigiamos, todos somos vigiados por todos. Sentinela!

 [Sem entender o que acabara de se passar.] Ah! Os velhos tempos... época d’ouro… E agora. 
Tenha a bondade de prosseguir com o protocolo. [Tira os óculos escuros. Descansa os óculos sobre 
o balcão.] No que se refere a mim, permaneço calado pela duração de três períodos. Já não lhe digo 
como até agora dizia.

Duas são as famílias, deve conhecer. [Levanta a garrafinha que estava sobre o balcão e passa o 
pano úmido por debaixo.] Ferment a d o s & destil a d o s. [Levanta os óculos e repete o movimento 
circular.] Pois saiba que não é de proveito para ninguém ir além do que é capaz. 

 [Retira os óculos de grau do bolso de dentro do casaco. Segura os óculos por uma das hastes.] 
Meus rins continuam funcionando como os de um infante. Uma beleza! [Começa a girar os óculos 
em sentido anti-horário.] Me levanto religiosamente, toda madrugada. Urino de 3 a 4 vezes por 
noite. Uma beleza! Como um reloginho… sigo as coisas…

BLING-BLING! [A voz vem agora de dentro do aquário de vidro. Soa mais abafada do que antes.] 
Nada substitui o bom e velho petróleo, por exemplo. Nada substitui as bons e antigos ofícios: o mais 
antigo de todos, por exemplo. 

 [Coloca os óculos de grau.] Estas são miúdas demais para esta vista que já se cansou…

Não trabalhamos c o m e x c e ç õ e s. [Umedece o pano em um balde d’água que se achava enc-
oberto pelo balcão.] Deve saber, há todo um império dos destila d o s c a s e i r o s: o suco de uva, o 
caldo de cana-de-açúcar, os cereais, o suco de agave, o anis, o suco de maçã & o suco de ameixa. 
[Torce o pano até encontrar a umidade adequada.] 

O meu tempo já chegou e a idade… não traz respostas. [Tira do bolso uma caneta.] Nosso tempo… 
nunca vai chegar… [Retoma o que dizia gesticulando com a caneta em riste.] Se chegou, é assim 
mesmo, e não se nota diferença. Do contrário, chegará, mesmo assim. Um homem se vê na caveira 
do outro… Me sirva um pouco disso aqui, meu rapaz. [Dá leves toques na garrafinha de bolso com 
a ponta da caneta. Resta pouco menos de dois dedos de um líquido caramelo.] 

Abstêmios! [Outra vez, de dentro do aquário, mais estridente.] De todos os tipos, sempre existiram 
os abstêmios. Por exemplo, os três tipos de eunucos, tal como nas Escrituras: os que nasceram 
assim; os que pelos homens foram feitos tais; e os outros que a si mesmos se fizeram eunucos por 
causa do reino dos céus!
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Simplesmente não consigo me lembrar do que bebia há pouco. [Procura algo pelos bolsos da calça. 
Permanece com as mãos nos bolsos por um instante, aproveitando-se da ocasião para ajeitar a 
genitália.]

Há poucos redutos onde ainda se pode beber. Dizem, hoje, das funções econômicas do vício. O á l c 
o o l e a j o g a t i n a regulam a atividade humana. [Dobra o tronco num gesto automático, como se 
fosse novamente limpar o balcão. Interrompe o movimento pela metade, sem chegar a concluí-lo. 
Retorna à posição inicial.] De uma coisa bem sei: nunca aposte num jóquei que use bridão! nunca 
aposte num jóquei com mais de 1,67! 

Lembre-se de Quem está no comando. Oh, quão grande é o plano Dele! Eu peço a bebida; você traz 
a bebida; faremos isso por mais alguns anos e depois… Trabalho, salário, bebida... Mais trabalho, 
mais salário… [Faz uma pausa antes de voltar a falar. Nota que as intervenções de Shrink obede-
cem a um intervalo de tempo regular.] 
  
 [Da barriga de Crane. Em voz baixa.] O estupro, por exemplo. [Sussurrando.] Considera como 
parte do instinto animal? [Mais baixo.] Por exemplo… [De repente, eleva o tom de voz.] HIIN-IN-IN! 
[Inaudível.] Repugna-lhe a ideia de que o macho eventualmente seja capaz de gestar sua própria 
cria? Domador! 
 
O turfe lhe agrada? [Vasculha de novo os bolsos da calça. Não encontra o que procura. No bolso da 
frente encontra apenas um torrão de açúcar.] Deixe-me adivinhar: Farewell ou Much Better?

Com relação às refeições, a casa funciona assim: servimos apenas um prato por dia. Se não come 
carne, tente a sorte outra vez. Saiba que a franqueza de cabeça não provém do comer nem do beber. 
g O o L’o D !

Farewell, eu bem podia adivinhar… o animal mais fantástico que vi correr nas Américas! Nenhuma 
lenda do esporte se equipara. Pena que na cobrição ficou sem filhos… vai ver, melhor assim. A 
decepção é menor quando… [Pega novamente a garrafinha com uma das mãos e constata que 
está de fato quase vazia.] Realmente não me lembro do que há pouco bebia. [Levanta a garrafinha 
até uma altura acima da cabeça, fechando o olho esquerdo para mirar o líquido contra a luz que 
vem da janela ao fundo.] Devo confessar que pouco importa… [Pensa em voz alta.] …Aonde anda 
Anna… nessa altura já não tenho o paladar de outrora. Me veja algo forte! Ou… provavelmente, 
não seria bom misturar, nessa altura. Existem efeitos opostos da bebida dependendo da receita… 

 [De volta ao aquário. Limpa a garganta, formando um borbulhar que sobe até atingir a superfície 
d’água e estourar.] O triângulo, por exemplo. Está em todo lugar. A forma, digamos, do triângulo 
equilátero, por exemplo. Sal, enxofre e mercú… [A voz vai declinado aos poucos até emudecer.] …
Rorschach… Sr. Rorsch…
 
[Cochila por 5 min – de pé, escorado no balcão.] 
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