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LeEra inverno, um inverno congelante. Eu andava pelas ruas encapotado 
e com grandes botas pesadas, tentando me aquecer com meu próprio 

hálito mas apenas conseguindo umedecer as mãos. Parei na frente do 
cinema. Ainda faltava uma hora para ela chegar. Esperei ainda uns 

bons minutos soltando nuvens pela boca, antes de me decidir a 
entrar no café.

Era um lugar pequeno. Lúgubre. Pequenas mesas redondas 
com gélidos tampos de mármore. Quase mudei de idéia, 

mas mesmo assim sentei na cadeirinha de ferro. Essas 
cadeirinhas tão decorativas que mal se pode apoiar 

a bunda nelas sem antes lhes pedir licença. Fiquei 
observando a garçonete, uma jovem de rabo de 

cavalo e vestida inteiramente de preto, que 
simplesmente se recusava a me atender. Fria. 

Naquele dia a cidade toda estava fria. Ô 
mocinha. Ô mocinha!, eu disse, e repeti 

até que ela cedeu e veio de bloquinho em 
mãos, me olhando irônica. O que vai 

querer, negão? Negão, ela disse. Meu 
deus. Só pode ser algum tipo de 

dimensão paralela. Fiz o pedido 
e voltei o olhar pra janela. Que 

tédio, as folhas voando e as 
pessoas que passavam.
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Li cada rótulo de adoçante que aquela cestinha continha. Ia começar a me entreter 
com a mostarda quando ela voltou com o expresso. Estava quente, fervendo e forte.  
Um alívio, de verdade, e comecei a me sentir mais animado.

Eu estava quase terminando o café, quando olhei pra cima. Era um disco branco, 
redondo e imenso, e ele ia baixando devagar até que encontrou uma superfície. E, sobre 
ele, lá estava. Prendi a respiração. Percebi que ele também me fitava, me rondava, 
silenciosamente. Encarava. Hipnotizava. Engoli em seco. Apertei meus dedos entorno 
do talher. Eu estava pronto para me defender. Não sei o que ele queria, mas estava me 
causando arrepios. Escuro e misterioso, quem sabe que segredos ele guardava dentro 
dele?



 
A ansiedade estava me matando. Eu podia ver 
o vapor que ele levantava, branco, contra o céu 
negro da noite. Nem se mexia. Me menosprezava, 
como podia, o maldito,logo a minha frente e 
fazendo tão pouco de mim!? Não suportei, tomei 
da arma e investi sobre ele. O primeiro golpe.
Seu corpo se abriu e vi, com malícia, suas entranhas, 
marrons e pegajosas se alastrarem fumegantes por 
sobre a poça branca e fria. Ele não gritou. Não 
reagiu. Não se mexeu. Preto e branco se misturavam 
em espirais sobre meu prato enquanto eu dava a 
primeira mordida naquele petit gateaux. O sabor 
explodiu, preenchendo cada espaço da minha 
boca instantaneamtente. Eu soprava, tentando 
me livrar do vapor que me queimava o céu da 
boca, mas sem coragem de cuspir. Cuspir seria  
um sacrilégio.



Para reduzir o pulsar da língua , sorvete, sorvete de creme, branco e grosso. Tão doce. 
Caprichei na segunda colherada e lá estava eu, a colher suspensa no ar, a pequena 
montanha marrom nevada sobre ela, minha boca já abrindo, já abrindo...meu celular 
tocou, ela me esperava lá fora. 

O Petit Gateaux me olhou acusatório, incompleto, sangrando. Olá, neném - eu disse – 
vou me atrasar um pouco. Surgiu um assunto urgente. Sim. Sim. Não. Isso. Só uns 15 
minutinhos, logo estou aí. Um beijo. Olhei pela janela e vi a silhueta dela, me esperando 
no frio. Tive pena. Mas logo pus a colherada na boca e me voltei para o prato. Era preciso 
terminar aquele Petit Gateaux antes que ele esfriasse. Antes que ele se tornasse tão frio 
quanto o resto daquela cidade. 


