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O gato

Carlos da Terra

Eu nunca gostei muito de gatos!
Não é que não gostasse nada; até
gostava um pouco! Mas a minha preferência
esteve sempre com os cães e os cavalos.
Ludmila não!
Ela tinha adoração por gatinhos e
cuidou deste aqui, que está à minha frente,
ronronando e se esfregando nos meus pés. Ele
me faz afagos tão meiga e graciosamente como
se fosse a própria Ludmila, quando me afagava
os cabelos.
E foi numa destas noites, assim com
esta penumbra que hoje invade minha grande
e solitária sala de jantar, que Ludmila
desapareceu misteriosamente.
Simplesmente ela sumiu, como se
fosse uma brisa etérea, frágil, pouco espessa,
das imediações do lago que existe em volta de
nossa triste e enorme casa, que abriga, hoje,
tão somente eu e esta gata, que justamente
após o desaparecimento de Ludmila, eu passei
a chamar de Brisa!
Tudo aconteceu tão depressa que,
talvez, nunca se possa compreender certos
fenômenos ligados, muito mais à nossa
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