
 
 

                                    www.mulheresnomundo.wordpress.com 

 

1 

 

 

RECORTES FREUDIANOS 
Vera Curi1 

 

Sinistros fungos insistem no rodapé dos pensamentos que como cogumelos crescem na 

úmida discórdia dos sentidos. 

Me sinto destoada de todos, um ser angustiado, sem eco, sem voz. 

Minha palavras morrem ao atravessar a esquina da Visconde de Pirajá. Nas laudas, 

histórias inacabadas, vultos improcedentes...desinteresse total. 

Estou a correr os olhos pelas manhãs, tardes e noites sempre ao encontro impossível do 

recorrer a palavra ...uma forte expressão , não a sombra desertora que se perde nas 

dobras e vírgulas, acentos, ortografia, correção, rimas... 

Me sinto semi-sepultada, projetada num espaço dúbio de ser sem ser, o eu tão intenso 

que já não tem espaço em mim ou em qualquer cama. 

Tenho saudades de John Lennon ou do espaço que ele deixou. 

Incrível acreditar que o sonho se transformou definitivamente em Utopia...assim como as 

palavras circundam momentos e heróis que se transformam em fantasmas. 

II 

Tenho ânsia de antigas rotinas, com roupagem 

nova que iluminem o que esqueci nas artérias 

dos dias contundentes...a impressão que tenho é 

que me transformei em estampa, recortada e 

colada em algum mural ou quem sabe como selo 

em carta extraviada....meu destino? 

Fui casada com marido de terno e gravata e uma 

pasta de couro genuíno, cujos números e papéis 

me eram inacessíveis e sem graça. Fui fiel a ele e 

a pior esposa que teve, segundo eu mesma....fui 

a Medusa que cultivava cuervos e minhocas nos 

amplos esconderijos da cabeleira e do 

pensamento. 

Ficava longe... nebulosa, criava  figuras irreais 

que germinavam dentro de mim como plantas 
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“Aquela que não sabia fazer café, 
mas que só desenhava, entre outras 
coisas sem sentido! Mas a cerca era 
apenas a porta da sala, a chave a 
dançar com o trinco poderoso e o 
barulhento relógio, aguardando o 
previsto.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                    www.mulheresnomundo.wordpress.com 

 

2 

cuidadas em imensos jardins ...escorpiana fui tecendo minhas garras facínoras que faziam 

parte dos subterfúgios para que, depois, eu pudesse cortar as amarras que me sufocavam, 

que oprimiam as asas do anjo de candura estraçalhadas, quebradas pelos faróis de milha, 

toalhas de cambraia e ordens da família..... 

Hoje me espanto quando lembro que esse passado, que morava numa casa na 

Nascimento e Silva, foi docemente apagado pelo medo das ordens, gritos e cobranças. 

Mesmo assim, procuro justificar a injustificável mulher de Atenas. 

Ledo engano acreditar que liberdade é fácil de adquirir e garantir....liberdade, palavra 

quase que impossível de se explicar...as vezes nasce com o ser....existe dentro dele, esteja 

ele onde estiver, com quem possa estar...diante do presidente, ou guerrilheiro, marido, 

namorado pai, mãe, Deus.....O sentido pode estar na melhor porcelana da 

casa...quebrada! 

III 
Minhas madrugadas eram abruptamente interrompidas com o abrir de cercas para o 

rebanho passar em cima de mim.  

Aquela que não sabia fazer café, mas que só desenhava, entre outras coisas sem sentido! 

Mas a cerca era apenas a porta da sala, a chave a dançar com o trinco poderoso e o 

barulhento relógio, aguardando o previsto.  Meu coração gemia tenebrosamente. 

Um forte odor de bebida invadia a casa e eu me imaginava com o rosto preso com super 

bond no travesseiro à contar os longos minutos em que o super homem tombasse na 

cama , no banheiro ou na porra dos ventos uivantes à gritar nos meus ouvidos... 

Rebobinando o filme, enfrentei uma selva dura, nua e crua decididamente...prendia  a 

respiração e cobria  o lençol até a cabeça e com medo patológico milimetrava o ar para os 

pulmões...intermináveis instantes de pavor.  

Aos poucos o temor se apossando corpóreo, do grito abafado cruzar as veias, cortar as 

amígdalas e arremessar-se ao espaço e encarar aqueles olhos esbugalhados 

avermelhados, tragi-tarados, incisivos, repetitivos, rotineiros...até que, imprensada e 

literalmente sufocada me tornei imensa e explodi a escutar o som que vinha das minhas 

entranhas. 

Estranhos cantos como lâminas afiadas a cortarem o medo, a geografia, o espaço, a 

madrugada...não vinham só de mim, mas de todos os animais e figuras que dormiam nos 

esconderijos em que me enclausurava 

Sons que vinham de todas as gargantas, eu havia espalhado o medo, despertado a fúria 

dos longos anos pré-agônicos.  

Transformei as cobras da Medusa em asas e voei com todas elas, mesmo pesadas, 

machucadas e contorcidas de dor.... 


