
O mundo parou. Todos saem vestindo a sua melhor proteção sobre os rostos. Os olhos 

multicolores trazem o medo como um velho amigo e a angústia como um familiar. Pela 

terra se espalha instabilidade. As ruas ressoam o vazio que era guardado apenas pela 

madrugada fria de junho, janelas se abrem para vigiar o mundo, cabeças viram com 

desconfiança daqueles que nunca saem debaixo do manto da Morte. Ela  paira por 

prédios cimentados, com suas cruzes apontando para um céu azul, derrama suas 

lágrimas em corpos. O inimigo é invisível, eles dizem. Pés desviam na calçada, os olhos 

brilham por serem cegos aos fatos. Sussurros debaixo dos narizes expostos, sugando a 

verdade para os pulmões corrompidos. O acessório preferido de meses, mãos ressacadas 

pelos dias alcoólicos. As pernas trancadas por muito tempo, elas querem ir a qualquer 

lugar, trazer de volta a sensação de direção. Conversar sob a luz opaca de uma cidade 

morta. Decorar minha fala no seu corpo. Enxergar o nascimento de uma flor e acreditar 

na beleza da vida novamente, sentar na terra e demarcar meu amor com pedras. Hoje 

abri minha janela, deixei o sol esquentar minha face até doer, rasguei um filete de pele e 

estendi sob os pés da Morte. Eu sou humana. Sou desumana. Minha mente evolui, mas 

também regressa aquele estado de inércia vergonhosa. Acredito no poder das palavras, 

então deixo minha armas no peito. Eu morro com milhões a cada dia, minhas unhas são 

sujas com terra negra. Sinto a dor consumindo esse planeta água. Minha sede secou a 

boca de crianças e adolescentes. Minha fome rompeu os peitos dos velhos. Virei aquela 

flor. Tudo que vejo são bípedes caminhando no espaço, perdidos sem oxigênio, levitando 

como o Tempo. Nunca encontram a porta. Tento mandar uma mensagem de fogo. Não 

importa se o mundo parou. Todos saem vestindo a sua melhor proteção. Acenam do céu 

intocável que forma sobre as cabeças, os relâmpagos de ódio destroem os circuitos do 

corpo de cada unidade respirando abaixo deles. Apenas um efeito colateral. Não somos 

todos?  

Uma voz me fez uma pergunta que não conseguia achar a resposta. Passei dias pensando 

e pensando quem sou eu neste novo mundo, mas tudo que encontrava era um vazio. 

Poderia dizer que sou alguém que segue os procedimentos de saúde, presa pela vida alheia 

e adverte àqueles que não o fazem? Poderia dizer que continuo a mesma guria do sul do 

país vivendo a sua vida entediada escrevendo para ninguém ler, mas que está aterrorizada 

em ler as notícias diárias ou fica pensando constantemente no que há no ar ao entrar em 

um ônibus? Poderia dizer que mudei com todos, passei da fase de choque e entrei na fase 

de aceitação, é assim que nosso mundo se encontra: doente. Quem eu sou? Só mais uma 



potencial estatística no futuro ou uma sobrevivente do ano de 2020? Se quiser me deixar 

muda por dias é só me fazer essa pergunta que meu cérebro dá possíveis respostas, porém 

meu coração não acredita em nenhuma delas. Não sei o que responder a não ser escrever 

cada pensamento desconexo que passa em minha mente quando penso no assunto 

pandemia. Mesmo sabendo que minhas palavras não chegarão a todos os ouvidos e olhos. 

Mesmo usando da palavra minha proteção, ainda olho para a rua de minha janela com 

olhos cansados, um cansaço de enxergar outros olhos, esses que retribuem o olhar. Eu 

sou alguém desconhecida, assim como todos as pessoas por trás dos números que 

aparecem na TV. Eu sou alguém que não para de pensar quando todo o sofrimento vai 

acabar. Eu sou alguém que se distrai para não ser destruída por informações carregando 

desprezo e ignorância. Eu sou alguém que sobrevivo sem viver. Nesse novo-velho mundo 

eu sou só mais um. 


