
 

 

 

A margarida 

Ponha uma margarida na sua fossa. 

(Margarida Enlatada - Caio F.) 

 

 Depois de tanta marca, tanta cicatriz, coloquei uma margarida 

na minha fossa, Caio. Aquela florzinha enlatada me apareceu da 

forma mais estranha que conseguiu. Apareceu pousada à frente da 

minha porta em um dia que o azedume me tomou... e pouco a pouco 

foi acendendo uma luz dentro de mim. 

 Eu não imaginava que margaridas ainda me comoveriam como 

esta me comoveu. Mexeu comigo, vibrou o fundo da minha alma, 

desempoeirou o mobiliário e me fez ver cores de novo. É tão estranho 

sair do mundo em sépia que por vezes pensei me ver cega. Eram 

tantas as cores que me atrevi a desenhar. 

 E aquela margarida emanava tanta luz que eu cheguei a 

esquecer que ela havia sido colocada na minha fossa. Ela fazia tudo ao 

redor dela parecer tão secundário que eu sentia que jamais veria 

aquela fossa escura e funda novamente. A margarida preencheu os 

meus espaços de tal forma que até meus versos floresciam coloridos. 



 Mas eu não pensava direito, a margarida me perturbava, me 

tirava o sono, me fazia rir sozinha e me desligava de tudo. Se 

houvesse algum problema grave na vida, grande coisa, a margarida 

era o que importava. Eu não sabia o tamanho do poço que eu cavava 

ao lado da fossa, Caio... mas eu cavava sem ver. 

 Não bastassem meus versos e cores, eu abandonei tudo pela 

margarida e jurei fidelidade a ela, sem que ela soubesse. E mantive 

escondido entre meus silêncios todo o sentimento que eu devotava. Eu 

não podia demonstrar que ela tinha me salvado, que tinha me 

puxado pela mão daquela escuridão que eu tinha adentrado. Mas eu 

tentava, ela mesma me tentava. Mas eu preferia só admirar, escassas 

minhas palavras. 

 E tudo na casa virou margaridas... fotos, palavras, desenhos, 

livros, wallpapers... e o meu coração se converteu no par de olhos que 

eu imaginava que ela teria se humana fosse. Ganhei a capacidade de 

cantar melodias felizes novamente. Eu precisava amar com todas as 

minhas forças, era o melhor preço a pagar quando algo nos afaga a 

alma de forma a nos devolver a fé no amar. 

 Com tanta obsessão e tanta insanidade, afoguei a margarida. 

Assim. Sem piedade. Era querer demais, era amar demais e uma flor 

não sobrevive a tanto excesso, tanto zelo exacerbado. Eu precisava me 

retirar, deixar que respirasse, precisava obrigar a mim mesma que 



respirasse, porque eu não sabia mais onde eu havia perdido meu 

coração na busca. Havia quem dissesse que o que arde cura, e eu já 

nem sabia se acreditava nisso. Mas eu precisava descansar meu sentir 

que não dormia. 

 E do meio do silêncio eu percebi que havia dor... e me 

preocupei. De nada valeu. Como dizes sempre... é difícil seduzir os que 

têm asas e eu tentei tanto tanto tanto que eu nem sinto mais o 

fundo de tanto querer. E eu não seduzi porque os que têm asas são 

céticos e eu sei que disso não sabias, Caio querido. E eu decidi me 

render ao que é imutável. Não se luta contra a sina. O ka. 

 Joguei a margarida pela minha janela. Que ela ache o destino 

dela como lhe aprouver. Os que têm asas devem voar. Ou crer no 

poder da queda. Recoloquei o silêncio no lugar dele, deixa que tome 

meus dias. Eu podia ser mais tolerante, mais teimosa, mais resistente 

nos meus ímpetos, eu podia gritar à exaustão... mas não. Que se faça 

entender que é difícil seduzir os que carregam karmas. Pus meu 

coração na minha fossa. 

 

 

Margaridas não o comoviam, 

porque não o comoviam levezas. 

(Margarida Enlatada - Caio F.) 


