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274. A decrepitude não tem governo, ela é a physis sem

cercas nem guardas. Com o envelhecimento aparecem

solturas, as solturas dos que já tiveram que deixar os

cubos  de  gelo  derreter.  Ela  traz  uma  certa

centrifugação,  uma  idéia  de  que  as  coisas  se

degeneram  e  permanecem  degenerando  –  a

degeneração resta porque não ficamos acabados, não

há  acabamento  –  depois  do  acabamento  tem  a

burilação  das  rugas,  das  tremedeiras,  dos

enfraquecimentos que tornam os corpos maleáveis. As

rugas  nas  rugas,  as  tremedeiras  nas  tremedeiras.  A

centrifugação está por toda parte; a physis é uma força

interna de dilapidação. Ela arranca as coisas de seus

gêneros. E com a idade, deixamos que escapem todos

os  modelos  –  a  decrepitude  seca  os  rios,  alaga  os

campos. Não podemos imaginar como são caquéticas

todas as coisas que tocamos – e por isso imaginamo-

las jovens, esbeltas, recém-criadas. Eu penso em cada

uma das coisas a minha volta como sendo uma fonte da

eterna velhice.



Sobre a velhice, três questões: Solidão. Quem fará companhia à velha, eroticamente

ou não, quando as peles soltas desgrudarem dos músculos e flácidas derem lugar aos

vincos,  as  curvas  secas,  as  nádegas  vazias?  Quem cuidará dos  órgãos  atrofiados,

banhando  a  velha  ao  anoitecer,  antes  da  lua,  antes  da  noite  encantando-a  com

histórias  vividas  e  mitomanias?  Esquecimento.  Como  achará  a  casa,  se  perde  a

referência, se vive em frequência distante da cidade que habita? De que terá valido

uma vida, se agora se dobra sobre si mesma em busca de um instante entretido em

algum  desalinho  solto  do  neurônio  evasivo  que  preguiçoso  já  nada  emite,  que

solitário se ilumina fraco? Qual rumo tomará ao abrir os olhos e desconhecer o todo,

a  volta,  o  corpo? Morte.  Que entrega  coerente  teria  alguém que  amou a  vida,  a

encheu de escolhas e esquinas? Como abandonar o corpo, se não há esperança que o

processo termine. Daria para paralisar a queda antes de soterrar o sopro?

A velha teme a solidão, esquecimento e morte. Ela exalta o vigor que teve um dia, e

exala pavor da vulnerabilidade e insensatez. Desprivilegia a ruga e não conta com o

poder do cansaço. A ruga urge, explosiva e abundante desinteressada de seus apegos.

O corpo não pretende ser  suporte da vida.  Os órgãos desobedecem, fraqueza dos

olhos, joelhos fracos, ossos parcos. A lembrança remoída consagrando instantes ate

então insignificantes. Ou para nunca mais, nenhuma lembrança que remova a grande

crença no caminho, mesmo que sozinha na doença, no espírito. Porque o inimigo do

corpo é o espírito. Ele quer a eternidade, ele é o inimigo da ruga. Porque a doença é ja

o verme faminto adiantando a passagem. A vida do verme atropelando a vida das

gentes.  O  velho  é  o  inimigo  público  dos  espíritos  amantes  da  eternidade.

Concentrados, imutantes, infinitos e juvenis. Uma maldição a tudo que envelhece.

Dos espíritos velhos há muito que ser contado. Os dias lentos, a saudade do futuro, o

cansaço. Sem o cansaço não se adéqua. O cansaço é a medida da velhice. Tem lá seus

acasos e conquistas. A inspiração gratuita. O déjà-vu constante sem ser percebido,

sensação de caminho feito, projeção reduzida, pena de si misturada com todos outros



receios. Não que não quisesse ser desejada, diz a velha, mas o jogo me dá preguiça.

Não que não quisesse ser sã, mas a caduquice me alivia. Os amigos que partem antes

do jogo terminar. As companhias. Porque amar a vida deve ter algo a ver com amar

sua irredutibilidade, sua falta de milagre, sua renovação.

Fonte  do  eterno  envelhecimento,  diz  Heráclito.  Pensando  já  nas  reciclagens  e

gambiarras  necessárias  pra  se  produzir  o  “novo”,  palavra  preferida  dos  espíritos

eternos. Se percebessem a velhice da flor que brota, não a chamariam broto.


