
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 

                                                                                                     CONTO 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

MAS NÃO CONTE PRA NINGUÉM O QUE ESTES OLHOS VEEM 

por Jaqueson Luiz da Silva  

Doutor em Teoria e História Literária pela UNICAMP. Professor de 
Literatura nos cursos de graduação em Letras e Pós-Graduação em 
Literatura no UniAnchieta. Pesquisador atuante nas áreas da Leitura, 
Teoria e Crítica Literárias, especificamente em questões ligadas à 
retórica, à poética, à narrativa, ao teatro e ao cinema. Produtor, 
diretor, dramaturgo e ator teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAS NÃO CONTE PRA NINGUÉM O QUE ESTES OLHOS VEEM 

Outis emoi g´ enoma 
ou 

Meu nome é Ninguém. 

Homero. Odisseia 

Não é humano alguém ter tantos planos, disse-lhe o gato. 

Os que tentam convivem constantemente com o vazio da frustração e com a 

loucura de ter esgotado até mesmo o possível. Resta o impossível. A decepção quando 

dentro do corpo, no coração que seja, é o aparte do desejo na contramão do tempo. 

Fora deste plano, o demasiado humano, o desumano, o inumano, talvez seja possível 

pensar apenas em Deus. Em deuses. No sol. Um plano para cada um. Bilhões de 

planos. Talvez cada estrela do universo seja o anverso de suspiros afogueados de 

desejo que todo humano expire da terra à máquina do céu. Tudo é uma questão de 

respiração.  

Infelizmente, foi o que aconteceu com Catarina, apesar de aqueles que a 

amavam terem desejado que tivesse sido bem sucedida nos projetos. Os bons votos se 

tornam bons quando a coisa sai bem sucedida. Todos parecem saber que a coisa daria 

certo, menos quem esperava. No mais, tudo é promessa. Nada é o que fica pra fazer. 

Em algum momento desses planos, Catarina sabia que deveria arrumar um 

gato. Irreal como todo plano. Casamento e filhos, nem pensar. Real demais. Aos 23 

sabia que aos 32 deveria arrumar este gato.  

Aquele apartamento comprimido e aconchegante habitava como uma 

estudante de cinema de 68. Estudava teatro. Catarina seria atriz. Quer ser escritora. 

Escreverá para o teatro. Um teatro ainda em formação. Que ainda não existe. Aliás, 

existe apenas em forma de ensaios manuscritos. Catarina desejava um teatro que 

experimentasse ser teatro, pois desconfiava que há muito o teatro havia se vendido.  



Ela vai ser uma atriz que pensa o teatro. Pensava assim. Percebia que o trabalho em 

qualquer circunstância deixou de ser também pensamento, para ser automatismo. Via 

os atores, escritores, professores, maquinistas, costureiras, massagistas, vendedores, 

todos como autômatos consumidos pelo serviço. Vivia em uma época em que os 

homens não tinham mais trabalho, uma linha, uma assinatura ou estilo, não eram mais 

artistas como aqueles artesãos da própria consciência. Os homens daquela época 

tinham apenas serviços. Não tinham tempo, como se o tempo fosse algo que se 

possuísse. Viviam na correria, como se correr tivesse deixado de ser uma ação e 

passado a ser um estado de espírito. Este pensamento vai escrito em alguns dos 

ensaios. Por ora apenas o título: Do teatro ou de como nossa maior fraqueza está em 

que nossos desejos se renovam sem cessar e sem cessar recomeçamos a vida. 

 E nesse entreato Catarina tinha agora 32. Não era uma atriz. Escrevia. E era o 

momento de arrumar o gato. Houve um que apareceu na casa de sua mãe. Catarina o 

viu quando fora passar as férias. O gato perambulava pelos telhados da vizinhança à 

noite, fazendo, no momento do sono em que não sabemos se estamos vivos, se 

estamos mortos, os moradores imaginarem ladrões salteando de quintal em quintal, 

fugindo de uma ensombrada milícia, que talvez estivesse em seu encalço, ou 

analisando a casa mais vistosa que pudesse lhe oferecer o ganho do dia com joias e 

dinheiro. Entretanto o que sempre se soube foram os gatos, não os gatunos. To catch 

a thief.  Era o que passava na televisão àquela hora da madrugada quando todos 

deveriam estar dormindo. Mas era bem possível que em algumas daquelas janelas em 

que refletia a luz cinza azulada de uma suposta televisão ligada alguém também 

assistia ao filme de Hitchcock. Depois tentariam o sono imaginando aquele gatuno a 

viajar pelos tetos, saltando pelos terraços dos prédios com seu desejo solitário de 

riqueza. Catarina não se apaixonou por aquele gato quando o viu de dia. Era, pois, uma 

necessidade de tê-lo: a visão daquele quadro que nunca é pendurado depois da 

mudança e que permanece atrás da cristaleira até que se mude novamente. Sabemos 

que necessidade não é amor. Mas para muitos pode ser que seja. 

 Então retornou para a casa. O gato correspondeu-lhe o aparente amor e de 

repente morreu.  



 Catarina sofreu uma dor até então não conhecida. Em choque. Mandou, então, 

empalhar o bichano. Ele ficou acima da mesa nova de trabalho. Uma gárgula sobre a 

universidade particular que implantara na parede ao sul do seu quarto. Um local que 

estivera mais que projetado, pronto, à revelia do recolhimento do gato, que ficou 

assim sem nome, dado o inesperado e o inverossímil das sete vidas. Ficou sendo o 

Gato. 

 Um dia, um gato, de óculos escuros.  

 Catarina lhe pôs óculos escuros para que mascarasse os olhos de horror com 

que morrera. Talvez tenha morrido disso mesmo: de horror. Então ficou assim por 

cima da máquina de escrever. Um bizarro troféu de caça. Então possuía o gato.  Agora 

havia paz para planejar o que viria a ser. Não havia muito tempo, desde que estava no 

que pode ser a metade do resto de nossas vidas, a única, embora quiséssemos tantas 

outras. Nós e os gatos. 

 E neste instante Catarina tem os olhos agateados e 26 anos a mais de quando 

planejou ter o gato pela primeira vez. Todas as crianças daquela rua são agora adultas.  

Algumas foram embora, outras ainda permanecem ali pondo mais crianças na rua, na 

longa fila de pretendentes para a vida. 

 E neste presente inapreensível, Catarina tinha um grande e igual inapreensível 

medo: não ser importante para a sua geração. Não lhe consolava a possibilidade de o 

ser a posteriori, post mortem, isto seria quase um prêmio de consolação para uma vida 

sem muito brilho, mesmo que escrito em itálico. Queria-o já de presente. Mas ainda 

não havia descoberto o que era preciso para ser necessária para a sua geração, 

enquanto esta ainda vivesse, mesmo que o preço disso seja o contrário: o inapelável 

buraco negro do ostracismo no futuro. Sem direito a registro nos manuais de história 

ou enciclopédias e manuais. Mal entendia Catarina ainda que para ser presença há que 

se ter um pouco de ausência. 

 Do alto, de óculos gatinho, a coisa morta velava o futuro. Do momento em que 

situara a gárgula na parede, mergulhara em uma rotina monástica de estudo, que 



segundo seus projetos, levar-lhe-ia ao topo de sua geração. Por ora era apenas um 

prenome no centro dessa possibilidade. 

 Catarina iniciou o trabalho pela dramaturgia de um espetáculo que queria ver 

montado no ano seguinte. Era sobre a separação. Curioso que não tinha nenhuma 

experiência em união. Mas os outros a tinham. Seus pais. Lembrava-se da mãe dizer 

sempre da palavra dor. Separação juntava-se sempre à palavra dor. Conjunção. Sua 

mãe articulava a palavra separação, todavia lia em seus lábios dor. Taxidermia. Duas 

fatias de filé recém-separadas de um pedaço de carne. Sem sangramento. Apenas dor. 

Disjunção. O gato parecia gostar disso.  

 Gosta disso, gatinho? 

 Depois dessa fala, parou um instante de rascunhar o projeto da dramaturgia, 

apenas meia hora em que havia se debruçado na escrivaninha nova. Desfizera-se da 

última que lhe servira de esteira de leitura por cinco anos. Ela se desfazia das coisas 

com muita facilidade. Talvez por isso não tenha tido escrúpulos em mandar empalhar 

o gato preto de óculos escuros que descansa em paz do lado de fora de sua parede. A 

inculpabilidade de se livrar de algo ficando com ela, desejando que o que se ama se 

aparte de si. Sem cheiro, sem vida, sem som. Em seu silêncio, as múmias nunca 

puderam testemunhar contra a história a que lhes condenaram o passar do tempo.  

 Não o axiomático gato.  

 Foi até a cozinha e contemplou a pia entulhada de louça para lavar. Aquilo lhe 

paralisava. Uma tarefa tão cotidiana a deixava imobilizada sem condições de 

continuar. A mãe havia sido empregada doméstica. A ideia de ter alguém trabalhando 

em sua casa, conhecendo sua privada, deixava-lhe em pânico. Seria um retrocesso. Ela 

que já tinha doutorado. Mas não conseguia conciliar essa perturbação com o fato de 

ter de arrumar a casa. Às vezes conseguia continuar a escritura ou a leitura de algum 

livro se tivesse limpado algo. Não como uma profissional faria. Mas apenas pelos 

passos. Lia como uma oração, para que os textos a afastassem daqueles temores e não 

fosse posta em tristeza e agonia.  



 Parou um pouco na sala. Sentou-se no sofá minúsculo no qual nem dava para 

se deitar. Seus pés ficavam sempre para fora. Ela que tem 1m e 69 cm. O piso está um 

nojo. Imediatamente pensou no banheiro e sentiu um sofrimento dolorido de tê-lo de 

lavar. As dores que se sofrem no banheiro. Do choro solitário no banho ao processo 

nada agradável de um corpo que expele uma refeição mal feita. Como um bebê que se 

perturba com o resultado da fralda suja ser a resposta do amor de sua mãe. Não dava 

conta dessa dor. A mesma de quando o gato morreu. Daquela forma. Num súbito sem 

estações.  

 Voltou para a escrivaninha. Pensou um pouco por que ainda não havia dado 

certo. Olhou para cima. Seu rosto deformado no reflexo dos óculos gatinhos. 

Imaginou-se naqueles óculos e sentiu-se Audrey Hepburn. 

 Catarina estava dentro da dura empresa de se sentir bem: resiliente, quando 

nada acontece. A dor mortal dos eremitas e dos enclausurados: o meio do dia. O 

demônio debaixo do sol a pino. 

 No ano passado, todos os seus projetos foram recusados. O romance O homem 

que não sabia viajar recebeu parecer duríssimo de um editor que o havia lido 

seriamente. O fato de ele ter lido seriamente incomodou Catarina. Assim sabemos, 

quando o leitor faz questão de citar a página em que se encontra o suposto problema. 

Dizia o texto que a narrativa era sem ritmo, monótona, com protagonista 

desinteressante. Um rascunho de nada. 

 Assim que terminou de ler a última palavra, rascunho, ou melhor, a última 

sentença, o livro ainda é um rascunho, convenceu-se de que aquela escrita pertencia a 

uma pessoa da sua ou de uma geração anterior que vivia o mal daquele século: falar e 

falar frases pestilentas que a tudo reduz a um amontoado de carne comida. Cospem os 

ossos e o sangue e nada propõem (o contrário do que fazem os taxidermistas).  

Querem permanecer de pé diante de mil ou dez mil que possam derrubar. Um 

problema de leitura sempre. Era isso que deixava Catarina com o sentido de que lhe 

faltava o pé. Uma leitura que reconhecia o talento, mas que o invertia em pareceres 

escritos que vociferavam problemas de narrativa, coerência, de falta de literatura, 

como forma de mascarar a própria falta de talento: uma geração de gente muito foda, 



cheia de causas e de pensamentos universitários, muita cultura, mas sem 

absolutamente nada para propor. Uma geração com muitos livros e que pensa que 

sabe ler e escrever. Entendem pouco do tempo e do infinito, porque se escolaram em 

uma alfabetização e leitura que brincam de um jogo muito mais nefasto que o da 

amarelinha. 

 Olhou para cima e se confortou naquela acídia ao ver os óculos gatinhos. Disse 

ao gato, então, que escreveria alguma coisa para mudar aquilo tudo e assim ser 

importante para aquela geração (isto depois vai lhe soar ingênuo como é para todo 

mundo que um dia sonhou mudar o mundo). A geração que se equilibra entre a cauda 

e a dianteira do escorpião. Mas o gato não parecia concordar com esse predicativo. 

Catarina fixou-lhe os olhos como se lhe faltasse oxigênio ao pensamento. No suspiro 

daquele raciocínio teve que sua espera tinha cores do castigo eterno. O inferno. 

Embora o paraíso não prometesse coisa diferente. Como quando teve aquele 

namorado que não tinha condições de discernir as pessoas enquanto indivíduos, 

porque trabalhava na companhia nacional de habitação. O corpo era ótimo, mas 

causava-lhe infelicidade quando ele a comparava com uma pessoa a cada três que os 

dois encontravam. O diálogo começou a perder o acorde. E a espiral do céu deu passo 

rápido ao do inferno feito essa lembrança no brilho dos óculos do gato. Catarina 

percebeu que trazia para diante o que assistira naquele filme da década de 60 aos 16 

anos nos anos 90. Foi percebendo-se antiga e fora do eixo: sem esperar nada de nada 

como acontece com o leitor quando de fato aprende a ler. 

 Sete dias passaram-se idênticos ao que se contou até aqui. Neles nenhum 

papel ou grão de pó a mais sobre a mesa de trabalho. A vida de Catarina repetiu 

guardada feito um filme enrolado quando não há ninguém assistindo ou quando 

alguém o está assistindo. Nenhum espectador pode provar o que há em um filme 

quando ninguém está assistindo. E era assim também que o gato a assistia. Era o gato 

que poderia saber o que se passava na vida de Catarina quando ela não estava 

escrevendo. Um assistente. O paradoxo deixou Catarina mais aflita e perturbada. 

Decidira então permanecer na escrivaninha do primeiro dia à sétima noite, tomando o 

cuidado de deixar as cortinas abertas para saber quando era ele, quando era ela. 



Decidiu silenciar toda a vida do apartamento. E na madrugada do sétimo dia veio sua 

resposta. 

 O gato pediu-lhe algo vermelho para beber. Catarina desarrazoada ofereceu-

lhe seu sangue respondendo em meio a uma alienação que tomava aquela geração. 

Percebeu-se parte daquela geração. Sangue era a coisa mais boba que se poderia 

oferecer. Manjada e fora de moda. Poderia passar por sofisticada se tivesse oferecido 

vinho, que faz às vezes de sangue em diversos teatros. Percebeu-se fracassada e à 

deriva. Lembrou-se do namorado que via tudo pelo filme do estereótipo nos olhos, 

como os carros que não querem mostrar quem lhes vai dentro. Para ele, o gato 

pareceria com um morcego, um corvo, um urubu, um anu.  

 Catarina relaxou um pouco os músculos e riu quando lhe pareceu que o gato 

sorria, apesar dos tiques nervosos que vinha acumulando ao longo do tempo. Disse o 

gato que seria bom para seu futuro que tratasse aquilo ou ficaria empalhada, em uma 

armadura muscular, feito ele, como um enfeite no canto do quarto de um homem 

qualquer sem nenhuma serventia, senão o de mulher. Não há adjetivo que reabilite a 

palavra serventia. Ser apenas mulher para um homem pode ser o pior para o que é tão 

substantivo. 

 Pelos óculos do gato, viu que todos os seus projetos iriam fracassar e que 

mesmo assim os escreveria em milhares de horas insones, feito um grou, prostrada 

naquela cela de monja.  O que via era como em um filme. O instante era um salto 

mortal. 

 Viu então o todo em um aparte. O que desejava. O que estava em si, mas não 

podia ser visto.  O cosmo dentro de um fragmento de cisco pousado sobre a fórmica 

do compensado de sua mesa de trabalho. O trabalho que é agora nem mesmo uma 

partícula de pó desinteressante dentro do caleidoscópio em que via. E pareceu 

suportável, porque podia ser visto de dentro dos olhos de um gato. Dentro deles a 

própria insônia. Ela também viu o grão que compunha o traço de toda e qualquer 

escrita que cursava em toda a parte do universo. Mesmo a órbita do mais distante e 

estranho astro que vague em qualquer parte da distância mais desconhecida da 

matéria escura do que jamais poderá ser visto e comprovado. Solitário que busca a 



companhia dos que não resistem, tosquenejam e se apagam. A distância entre nós e 

os outros. O que pode ser visto dentro da escuridão senão a própria escuridão. 

Catarina vira o escuro e não perdeu o juízo. 

 Via com a tecnologia dos óculos escuros do gato sentencioso. Viu o amor e a 

matéria de que era feito: da agonia, dos acidentes e suspiros de quem se atreve a 

senti-lo. Respirou por nunca ter amado. Depois sentiu medo, porque talvez agora o 

estivesse experimentando, decifrando seu corpo como um hieróglifo dentro da vida. 

Viu todos os homens que morreram, do primeiro até aquele instante. E o primeiro lhe 

disse que havia sido um descuido, falta de jeito com o corpo; e o último, também 

descuido, jeito demais. E tudo o mais que vira é por demais escuro para dizer em 

intervalos tão claros.  

 Catarina resolveu que continuaria a ter projetos, porque, mesmo tendo visto 

tudo, isto não era compreensível em uma narrativa. Quem viu tudo não tem nada para 

dizer. A não ser se contado por um narrador ausente. Desta sorte, não haveria saída 

quanto à escrita que traçaria doravante, sempre granulada pelo inverossímil onisciente 

que vasava pela abertura transcendental da gárgula felina que descansava em sua 

parede.  

 Tudo nessa vida cabe dentro de uma gaveta. O que acontece em nossa 

ausência é sempre o inverossímil, disse-lhe o gato. 

 

 


