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Uma piscina inflável apareceu no meio da avenida. Uma piscina insuflável, 

como se diz em Portugal. Antes, durante e depois da pandemia, fui, sou e serei uma 

mulher estrangeira. Há coisas que nunca mudam. Felizmente, nunca estrangeira ao 

ponto da piscina; esse feminino que voou de qualquer terraço para aventurar-se em solo 

desconhecido – e impróprio, diriam alguns. 

Penso nos egos inflados e nos trabalhadores insuflados pelo mundo diante da 

grande crise: a piscina no meio da avenida só pode ser exibicionismo e revolta, dois 

extremos inconciliáveis, como continuam a ser a saúde pública e a exploração do 

capital.  

Também eu, às vezes, sinto-me assim, inconciliável: de um lado o desejo de 

abraçar a multidão e, do outro, o medo de arriscar demais. Quem é quem na ordem dos 

privilégios quando a ordem é fique em casa? Não seria mais relevante reconhecermos o 

fracasso disso que está do que tentarmos, a custo, retomar o nonsense? Que preço 

pagaremos para continuar a ser a piscina desvairada? 

Ao ar livre é seguro, mas desconfia-se, sempre. E já agora se acabou o verão. 

Por isso ela foge sem culpa, só porque o vento sopra, acreditam alguns, enquanto todos 

a perseguem como se ela fosse um bicho solto a parar o trânsito. Uma dinossaura, 

assim, no feminino. Também a pandemia é um feminino, penso. No masculino, o 

contágio, o vírus. 

É noite. Qualquer coisa que se interponha entre o livre fluxo de carros parece ter 

ares pré-históricos, anunciar uma hecatombe. Fico sempre com a impressão de que o 

fim dos tempos há de ser o retorno do passado, com a expectativa de que surjam 

animais já extintos, como o mamute pertencente à família Elephantidae incluída nos 

proboscídeos.  

Proboscídeos: bem poderíamos chamar assim aos homens probos? Esses, em 

risco de extinção... A concordar com o sucateamento de tudo, com a descartabilidade de 

tudo. Trabalhadores inflam os lucros das empresas de aplicativo, até estourar. Uma 

piscina inflável é como um balão gigante. 

A cada dia percebo que o fim do mundo (esse balão gigante!) quando chegar a 

hora há de ser marcado pelo retorno de coisas como as ditaduras que embora sejam um 

feminino costumam ser inventadas pelos homens. O fim do mundo será para os homens, 



e para as mulheres, mas a Terra continuará. A Terra, esse feminino, o nome próprio do 

planeta, esse masculino. 

As ameaças, no fundo, nunca vêm do extinto, senão daquilo que pensávamos já 

extinto, o que raramente acontece aos animais, que são corpos e naturezas cuja morte se 

pode atestar, vide o que acontece em 2020 no Pantanal brasileiro, destruído pelo fogo, a 

deixar para trás um rastro de animais sacrificados. Que vírus terá sido o responsável? 

Existe mais que um, apesar de todos os nomes e supostas origens? 

As ideias, enquanto isso, são as palavras sopradas, que também ardem. Em toda 

palavra-palavra que pode ser escrita há uma palavra-vírus, a metáfora. Para o bem e 

para o mal. A vizinhança, para o bem e para o mal, observa boquiaberta. Todos em suas 

varandas. No cruzamento, um carro pensa atropelá-la e, feito castigo, ela veste os vidros 

dianteiros, quase a provocar um acidente. Uma piscina. Uma piscina infantil. Arisca, 

feito onça. Acuada feito onça. A ralar no asfalto, que às vezes é quente feito brasa. 

Quem sou eu neste novo mundo? Alguém à procura da metáfora e da imersão, 

mesmo que no raso. Mesmo que no seco, apesar do risco de acertar em cheio o 

concreto. Se o mar for proibido, há de restar água doce e transgressão. Qualquer 

saudade de uma infância bem vivida. Este novo mundo não é novo, é tão velho quanto 

os velhos, é tão velho quanto o genocídio dos povos e a devoração do planeta; apenas o 

mundo de sempre em trânsito de chegada, aterrissando (ou aterrando!) tirando a roupa, 

tirando... A máscara!   

A piscina inflável, penso, não deve ter sido conquista do sopro humano! Enchida 

por uma bomba é como se voasse recheada de fake news. Como se um dedo humano 

tivesse se distraído ao tentar tapar a sua boca e ela tivesse subido aos céus, força que 

quando escapa causa estragos. Disputará as eleições? 

Mas não quero ser pessimista. Por isso em meio à confusão da piscina, atrás da 

qual todos correm, devaneio o próximo verão. Quem sou eu neste novo mundo? 

Alguém que aceita o convite ao delírio, com a esperança de que o inconsciente ofereça 

respostas. O vírus, realidade concreta, metaforiza o simbólico. O tempo inteiro. 

Podemos escolher entre boiar ou buscar compreender... Por mais que o foco da nossa 

atenção pareça ser um objeto deslocado. Um objeto plástico. E voador. Que sejam 

plásticas as ideias, no feminino.  

Quem sou eu neste novo mundo? Que a pergunta permaneça aberta, respondida 

em ato. Em voo livre. Em elaboração contínua. É o que resta a se fazer com os traumas. 



Um homem, que alguns dirão herói, conseguiu a custo alcançar a danadinha. 

Ergueu-a como um troféu. E abraçou-a, fazendo com que ela murchasse até diminuir, 

diminuir, diminuir... 

No meio da rua a piscina picada por uma agulha. Que não era, ainda, vacina.  

 

 

 

 

 

 


