
Outro dia, inevitavelmente tive que ir ao supermercado, lugar 
repleto de produtos que me causam vertigens, devido ao exces-
so de ofertas. Enxurradas de anúncios que vorazmente tentam 
me devorar ou, o que é pior, querem que eu os devore a todos 
ilimitadamente. – Se consumir guloseimas serei feliz, se usar 
tal pasta de dente meu sorriso atrairá todos os homens que 
desejar, o desinfetante X transformará minha casa no ambiente 
mais saudável e alegre do mundo... Não posso nem mesmo ter 
meus próprios delírios de Poder e Sedução, eles já vêm em-
balados em caixinhas multicores e neons – estão à venda nos 
supermercados.
De repente, uma criança desconhecida, de no máximo quatro 
anos de idade, me chama à atenção com a seguinte e pergunta:
– Você viu a minha mãe? 
Fragmentos de respostas passam pela minha cabeça...
– Criatura, eu nunca te vi. Como posso conhecer tua mãe?
– Supermercado vende muitas coisas, mas mãe eu nunca vi. 
(Ah, mas ele é só uma criança).
Outra indagação me invade advinda de alguma dimensão da-
quele inesperado encontro:
– Seremos nós, consumidores, inocentes crianças perdidas em 
um vasto mundo de ilusões, repetindo em cada gôndola a mes-
ma pergunta? 
Por fim, com voz trêmula, formulo uma resposta para dar à 
criança: 
– Vamos procurá-la.
E minhas formulações me atormentam. Talvez possamos re-
conhecê-la se escaparmos dos cantos das sereias nesse mar de 
possibilidades chamado “supermercado”, ou também possa-
mos nos deparar com uma verdade crua, sem sabor, cinza e 
escura como nos revelou Criolo “eu cresci no mundão, onde o 
filho chora e a mãe não vê”.

O  S A P O

Tem um sapo engasgado na minha vida. Ele 
me atormenta a existência. Não salta, se es-
conde; não coaxa, silencia-se. É um sapo que 
não engulo, está camuflado entre as coisas 
em decomposição. Já o despachei para lon-
ge, mas ele sempre retorna.

 Esse bicho não salta, não pula, apenas apa-
rece e diante dele encaro o vil, o repulsivo e 
o pusilânime. 

Nos sonhos fantásticos de Quintana os sa-
pos são incríveis acrobatas, que despertam 
a inveja dos imponentes elefantes. Mas este 
sapo não é metafórico, nem metafísico, é 
marrom e rajado de verde. Gosmento e re-
pugnante, não tem nada de poético e muito 
menos filosófico. Não é uma representação 
ou metáfora, é físico e assim permanece.

É um sapo que não se explica. Se fosse uma 
perereca, me apoiaria no bom e velho Sig-
mund. Mas é um sapo! Sei que na cadeia 

alimentar tem papel de destaque, mas para 
mim é um estorvo e nada mais. Não me 
sensibiliza o fato de caçar moscas e perni-
longos. Pois estes mato com incensos, re-
pelentes e raquetes, mas contra o sapo não 
consigo levantar um dedo. Se coragem ti-
vesse o esmagaria, mas por compaixão ou 
recalque apenas indico o caminho da rua. 

Não levanta bandeiras, mas invade meu 
quintal. Fica na fronteira da propriedade, 
rente ao muro. Camufla-se entre as folhas 
e se esconde no gramado. É um sapo gos-
mento, feio e persistente. Três vezes botei-o 
para fora e por quatro retornou.

Pergunto-me: por quê? Por que comigo? O 
que eu fiz? Dentre tantos lotes e diversos 
quintais, por que ele encasquetou com o de 
número 63? É um inquilino repulsivo, não o 
suporto mais! 

Inferno. Ou some o sapo ou mudo eu.

por Wender Urias
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