
PROCRASTINAÇÃO 
 
Acordo antes das sete. Caminho torto até a cozinha e, de olhos fechados, me coloco em pé 
diante do fogão. Faço ovos mexidos recheados com ricota e como com uma fatia de pão. 
Depois, mando pra dentro uma banana amassada com leite em pó e bebo um expresso. 
Sentado no sofá, vem o momento de encruzilhada. Dependendo do que acontecer nos 
próximos instantes, será definida a dinâmica do dia. Há um determinismo inexorável marcando 
o momento. Olho minha imagem distorcida no espelho da tela de televisão desligada e não me 
reconheço no corpo refletido que o monitor me devolve, pareço um espectro de um fantasma, 
com um rosto amorfo e sem expressão. Há um sombreado vago a esconder meus traços. Cego, 
enxergo apenas as incoerências de meus pensamentos, intensos, agitados. 
 
Ando divorciado da rotina. Às vezes acordo cedo, como hoje e outras, tarde. Não cumpro as 
metas do bom hábito e me deixo levar deitado na cama por horas e horas a fio. As oscilações 
de humor, constantes. A terapia não tá legal e preciso mudar de analista. Esse de agora, 
adepto da linha freudiana tradicional, não funcionou. O cara me bota deitado no divã de costas 
para a poltrona e então, devo falar e falar e falar, sem critério nem interferência. “Diga o que 
vier na sua cabeça e ao final farei minhas observações”. Ora, vem tanta coisa na minha mente. 
Sem chance de organizar tanto fluxo de ideias. Não pode ser assim tão solto, tem que me 
induzir a pensar, a juntar as pontas e a refletir as pendências. Além do mais, detesto ficar 
deitado em divãs, nessa posição hierárquica de refém. Dá uma diminuída danada na gente. 
 
 
A rapidez e a agilidade dos pensamentos se chocam com a inércia corporal, incapaz de me 
fazer avançar na direção do que precisa ser feito. Ainda estou sentado no sofá. O final de 
semana é curto, há uma série de coisas por resolver e compromissos de lazer com as crianças. 
Enxergo a autossabotagem à espreita, sentada ao meu lado. Tenho duas alternativas. A mais 
sensata é lutar contra, me vestir e descer para ir ao mercado e malhar. O movimento deve ser 
rápido para esmagar a outra opção de me doar à preguiça e sucumbir. Travo uma batalha 
interna e fico ali mais cinco minutos entre o céu e o inferno. 
 
Irritado, me deixo vencer, deito no almofadão e pego um livro. Está decretado o insucesso. 
Pronto. Corpo na horizontal, começo a ler e me enterro dentro das páginas, em fuga. Dali não 
saio mais. Erro ao tratar o sagrado hábito da leitura como protelação. Passadas duas dezenas 
de minutos, completo mais um capítulo, porém as letras pouco a pouco vão se embaralhando 
e a pálpebra começa a pesar. Uma sonolência incapacitante e incoerente pede licença, como 
se a morte, fazendo uma pausa de seus afazeres, estivesse de visita. Luto contra a reação, mas 
o efeito é irremediável. As palavras deixam de fazer sentido e, nocauteado pela incoerência 
dos pensamentos e pelo sono, adormeço. Um sono de culpa, penitente e nervoso. Um sono 
que não descansa o corpo e me leva para mais longe, num lugar onde não penso em nada, 
apagado. 
 
Acordo uma hora depois e metade da manhã já se foi. Levanto num melancólico arrasto e 
ando a esmo, zanzando pelos cômodos do apartamento, procurando algo que não sei bem o 
que é. Não vou achar. O esconderijo está dentro de mim. Abro a porta da geladeira. Olho as 
prateleiras e nada me interessa. Ainda não deu tempo de sentir fome depois do desjejum. O 
corpo está saciado e a vontade de comer é mera compensação, Não encontro nada. Bebo um 
gole de água na garrafa sem usar o copo. Sinto o líquido acariciando as entranhas e descendo 
pelo esôfago até o estômago. Ao mesmo tempo, gotas geladas escorrem pela boca, vencem a 
barreira da barba, descem pelo pescoço e chegam até a barriga, pingando no chão. A gata me 
encara lá de baixo, cheia de ressalvas e mia, como se dissesse: “reage, rapaz”, ou então “pô, 
também tô com sede, cara”. Sorrio para ela, sem graça, faço um afago em sua cabeça e me 



viro. Abro o armário e pego um naco de biscoito. Mastigo sem sentir o gosto. Está mole. Deixo 
o resto em cima da bancada ao dispor das formigas. Ando cinco passos até o sofá e me largo 
no móvel, pesado. Encosto a cabeça na parede e olho fixo para o teto. Ouço barulhos de 
portas se abrindo e fechando no corredor. O elevador sobe e desce. Pessoas vão e vem. 
Cachorros latem, crianças brincam e gritam. O interfone toca em outro apartamento. Alguém 
ouve música na varanda. A vida acontece para os vizinhos. Baixo o rosto e vejo o mesmo livro 
ali no braço do sofá. Vai começar tudo de novo. Zzzzzzzzzz.  
 
Abro o olho, confuso. Os ombros e o pescoço doem, dormi em cima deles. De novo. Não é 
possível. As almofadas caíram no chão e a cabeça está suspensa, pendurada. Raios de sol do 
começo da tarde agridem minha cara. Suo de gotejar. Um suor horrível. Estou transtornado. Já 
passa da uma e meia. Levanto até o banheiro para fazer xixi. Bebi muita água. Pelo menos os 
rins estão funcionando. Tento ligar e avisar as crianças. Não sei o que dizer. Dou uma topada 
com o mindinho do pé esquerdo na porta do armário do banheiro. Meio segundo de suspense 
corporal e o cérebro envia uma dor lancinante à ponta do dedo. Lágrimas pingam dos olhos. 
Um bom pretexto para chorar. Quem dera o pranto fosse apenas a dor do dedo. As pesadas 
gotas de sal, na verdade, escorrem direto do coração. Manco e dou pequenos saltos. Paro em 
frente ao vaso e fico ali em pé. Tenho a mania de me olhar no espelho de perfil. Vejo um 
homem com os cabelos desgrenhados e olheiras profundas. Os fios brancos estão menos 
escassos, embora ainda não me façam grisalho. A barba está enorme. Virei um velho das 
cavernas. Desisto de me encarar e bufo. Não adianta ter raiva do mundo, ele não me deve 
nada. Cansado de tanto dormir, volto pra cama, preciso me esticar na horizontal e recuperar o 
estrago físico causado pela última cochilada. Ligo o ar na temperatura mais fria, ajeito o 
travesseiro e cubro as pernas com o lençol, deixando o vento diminuir a temperatura do corpo 
e do cômodo. Os dois vão gelando aos poucos.  
 
Não acho o carregador do telefone. Procuro desde de manhã cedo e nada. Tenho pouca 
bateria. Cadê esse maldito treco?! – digo gritando com a boca fechada e com os dentes 
cerrados. A gata se assusta e sai da cama num salto ágil. Nem ela me aguenta mais. Encontro 
por acaso o carregador emaranhado e afundado nas dobras do cobertor. Boto o aparelho na 
tomada e sinto alívio. Alívio por não desconectar do mundo. Conversa fiada. Já desconectei faz 
tempo. 
 
Os meninos ligaram, estão desde ontem na casa da avó, na expectativa de me encontrar. 
Natural. Querem o pai no final de semana. Depois eu retorno a ligação. Me irrito com a falta 
de atitude e para compensar, vou navegar na rede mundial. Aperto num site de notícias. Há 
um destaque sobre um míssil israelense que atingiu gaza e gerou tensão no Oriente Médio. 
Desisto das notícias. Sigo desperdiçando tempo e colhendo juros de ansiedade e vazio 
existencial. Abro o email. Mensagens e mais mensagens. Nada de interessante ou urgente. 
Agora vou à rede social de fotos. Imagens de conhecidos, dancinhas e legendas motivacionais. 
Desço o dedo e rolo a barra com mais fotos e vídeos de variados temas. Chega. Não dá mais. 
 
Música. -Como não pensei antes?-Abro o spotify na playlist de “Los Hermanos”, uma das 
bandas favoritas de vinte anos atrás. Está tocando “Conversa de Botas batidas” e reflito sobre 
um verso da canção. “Esse é só o começo do fim da nossa vida, deixa chegar o sonho prepara 
uma avenida que a gente vai passar”. Será? Tomara. Do nada, ouço a barriga roncando e sinto 
fome de doer. São quase quatro horas da tarde e as crianças desistiram do pai. Justo. Há uma 
necessidade física de ingerir alimentos.  
 
Sento na cama e visto uma roupa de ficar em casa. O dia passou inteiro e eu o joguei fora. Hoje 
fez um belo sol. Queria estar na rua há horas fazendo tudo diferente. Do outro lado da porta, 
ouço mais passos pelo corredor próximo ao elevador. As pessoas já estão voltando para casa. 



O fim da tarde se aproxima. Esquento comida e sento no sofá para comer. Vejo a mesma 
imagem distorcida de mais cedo. Entre as duas ocasiões, o tempo se esvaiu pelos dedos. A 
tarde avança com a intensidade minguante da claridade crepuscular entrando pela janela da 
sala e eu ainda por aqui, perdido nesse abismo. Logo mais à noite, tudo será diferente…  
 


