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Desde sempre...
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Desde sempre... o nojo

Eu sempre gostei de bichos. Ao menos em teoria por que, de 
perto, convenhamos, boa parte deles é no jenta. Mesmo o 

mais bonitinho dos totós ou o mais sim pá tico dos bichanos, 
bem de perto, faz coisas incrivel men te nojentas – como cheirar 
a buzanfa de outro ca chor ro ou vomitar pelotas de pelos. 

Na minha infância tive tudo quanto é tipo 
de bicho por perto. Naquela época, nos anos 
1960 e 1970, as pessoas ainda não tinham 
reparado que manter passarinho em gaiola 
era uma coisa, no mínimo, estranha. Então, 

lá em casa, sempre tivemos uns 15 deles. E dá-
-lhe tirar jornal sujo do fundo das gaiolas, trocar 

a água, dar comida, es sas coisas. Além disso, 
sempre tivemos cachorro pequeno e cachorro grande; um 

peru por temporada; além de pombos, tartarugas e coe lhos, 
que, aliás, são especializados em fazer caqui nhas aos montes!

Também tivemos uma “roça”, com muita vaca, além 
de ga li nhas, porcos e cavalos – e, é claro, carrapato e 
bicho-de-pé de lambuja. E rã, perereca saltitante e 
muito sapo cantor.

Isso sem falar nas lagartixas passeando pelos quartos, 
nas longas trilhas de formigas do quintal, das lesmas, 
minho cas, taturanas, joaninhas, tatus-bolas, bichos-paus, 
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Desde sempre... o nojo

la gar tas, borboletas, assustadores besouros de 
to do tipo e ta manho e uns caramujinhos 

que ficavam dan do bobeira per to do tanque. 
E ainda ti nha cobras que iam parar den  tro de 
casa, aranhas que resolviam descansar no rolo de 

papel higiênico, escorpiões que surgiam nas 
camas, e baratas, baratinhas e baratonas 
que de quando em quando in fernizavam 

nossas vidas.

Quando eu e minha família íamos para a praia, depois 
de insanas horas dentro de um carro, de Minas até o 
Rio de Janeiro ou até o Espírito Santo, dávamos de cara 
com á guas-vivas boiando no mar, tatuís e caranguejinhos 
va ria dos fazendo furos na areia, além de redes de pesca 
cheias de estranhas criaturas que minha mãe cismava que 
a gente devia comer depois. Baita nojo! Mas também tinha 
muito aquário bonito, com cavalo- -marinho, es tre la-do-
mar e bichos que pareciam saídos de uma nave es pa cial, 
como as lagostas. Eu me lembro também de ter dor mido 
em colchão de palha cheio de pulgas. Isso aconte cia quan-
do viajávamos de férias para o campo, para as ci dades 
pequenas ou outros cantos. Humm, e se a gente vai falar 
de pulga, tem de lembrar também do piolho. E do berne. 
Uhg, que nojo!

Bom, mas tudo isso aqui é só para dar exemplos de como a 
minha vida foi sempre rodeada de animais e suas no jei ras, 
que, agora, pedem licença para entrar em sua casa, em sua 
vida, em sua estante, na forma deste livro maluco. Divirta-se!
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