
 



Mundo grasno* 

 

Ganso é de mais serventia que cão, ele diz. Ele sempre me diz isso. Eu queria uma gata. 

Mulher burra, ganso grasna ao menor sinal de ameaça.  

Grasna?  

É, cão ladra, ganso grasna. Gata não faz é nada. 

Quem ladra é ele, gata é que não. Melhor seria uma mais selvagem do que pacata. A neném ia 

crescer com a gata e iam ser amigas. Iam passear juntas pelo bairro, pulando os muros, aproveitando 

o sol da praça. Precisa de ter boa companhia pra sair por aí. Não sei como polícia ainda não bateu 

aqui.  

Mulher, presta atenção. Vou sair com os caras. 

Sei, sim, sei, sim.  

Grasna o maldito ganso. Grasna. Grasna. Grasna. Ele sorri e aponta para a janela, orgulhoso. 

Chegaram. Vai ser grana fácil. O caixa eletrônico no supermercado não pinta as notas. 

Como você sabe? 

É surda? Eu disse que não pinta. 

Se fosse surda não escutaria esse grasno infernal. 

Ele me pega pelo pescoço. O ganso ainda grasna. Grasna. Grasna. Grasna. 

Você nunca foi esperta então não tente começar a ser agora. Lembra que você aqui é apenas 

uma convidada. Eu sou o cara. 

Tá me machucando. 

Eu sou o cara. 

Tá me... 

Eu sou o cara. 

Tá... 

Eu sou o cara. 

Você é o cara. 

Viu? Não é tão difícil de entender. Escuta. A neném acordou. Odeio choramingo, você não 

odeia? Vai lá. Faz ela calar a boca. Não tá escutando? 

Já que vai no supermercado, pode trazer leite em pó? 

                                                           
* Se quiser e puder me ajudar, compre o conto na Amazon: https://www.amazon.com.br/Mundo-grasno-%C3%89rica-

Bombardi-ebook/dp/B00ZT5ZUVK?qid=1522698735&sr=1-9&ref=sr_1_9 . Conto também publicado na coletânea Mulherio da 

Prosa, em 2017.  

https://www.amazon.com.br/Mundo-grasno-%C3%89rica-Bombardi-ebook/dp/B00ZT5ZUVK?qid=1522698735&sr=1-9&ref=sr_1_9
https://www.amazon.com.br/Mundo-grasno-%C3%89rica-Bombardi-ebook/dp/B00ZT5ZUVK?qid=1522698735&sr=1-9&ref=sr_1_9


Leite em pó?  

Mas... 

Leite em pó? Os caras vão se borrar de rir. 

A neném tem fome... 

Tem fome porque você não dá leite. Onde já se viu uma mãe não dar leite? Até vaca que é 

burra dá leite. 

Não tem mais... 

Não enche! Pega no telefone e disca pra entrega da farmácia. Resolve isso sozinha e não me 

enche. 

Ele sai com o bando. Não vai trazer leite nem por decreto. Não vai. O ganso grasna. Grasna. 

Grasna. Grasna. 

Pego no telefone e disco.  

Grasna. Grasna. Grasna.  
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Oi? Viu, hoje vão explodir o caixa automático no supermercado da avenida Brasil. Vão, eu sei. 

Certeza. Eu conheço o cara, sim. Conheço. Ele é o cara.  

A neném ainda chora no quarto. Penso em arranjar uma gata dessas que parecem jaguatirica. 

Gata pode fazer muita coisa. São companheiras. Com uma gata, minha neném nunca estaria sozinha. 

Nunca. E gatas caçam ratos. E elas miam. É, miam. E enxergam no escuro. E escalam muros. Afinal, 

elas têm garras. 

Calma, calma! Eu já vou, minha querida! E depois vamos no mercado comprar seu leitinho. 

Mas, antes, mamãe tem que arrumar a casa. 

Grasna. Grasna. Grasna. 

Pego a arma na gaveta da sala. 

Grasna. Grasna. Grasna. 

Grasno nenhum é à prova de gata. 
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