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  Horas mortas da noite. De minha sala, 

dotada de janelas amplas, corro os olhos pelo 

exterior em trevas. Luzem escassos pontos nos 

paredões de concreto, a indicar outras vigílias nas 

caixas verticais em que respiramos. 

  Na rua deserta, que diviso de meu sexto 

andar, a intervalos desiguais, o silêncio é rompido 

por raros veículos em rotas tardias. No piso térreo do 

edifício público em que curto minha insônia crônica, 

o vigilante, entre um e outro gole de café, cola os 

olhos na TV. Somos ambos os únicos viventes a 

habitar a solidão deste espaço, com nossas 

realidades opostas. Eu, inapto para atender a mais 

elementar necessidade humana: dormir. Ele, refém 

da proibição de imergir num sono de pedra. Com 

seus botões, talvez se pergunte: O que esse idiota 

faz, a estas horas, neste prédio? De meu turno, 

penso: Quisera sentir o sono que tocaia esse homem. 



  Pilhando-me em tais conjecturas, aciono os 

mecanismos da autocrítica. Diabos! Não! É só uma 

aspiração justa. A inveja é um sentimento inferior, 

desprezível. Tão torpe que algumas interpretações 

dos escritos bíblicos o tratam como o motivo do 

primeiro homicídio registrado em autos, um 

fratricídio, para ser mais técnico. (Gênesis, 4: 1-8). 

  Progressivamente insone no escoar do 

tempo, minhas olheiras foram ganhando espaços 

mais largos, empurrando-me para um subtipo dos 

notívagos. Estes, pelo rigor dos léxicos, são os que 

andam ou vagueiam de noite. Os puristas preferem o 

sinônimo de maior complexidade fonética: 

noctâmbulo. Soa pernóstico, não me agrada. Prefiro 

notívago. E digo ‘subtipo’ porque não me vejo como 

um notívago por inteiro, com mérito bastante para 

merecer o título, pois não ando nem vagueio, apenas 

mantenho uma relação mal resolvida com o sono. E 

relações dessa espécie acabam batendo com os 

costados nos consultórios médicos, achando guarida 

nas manipulações químicas, algumas curiosamente 

batizadas com o insólito nome de ‘gatilhos’, 

‘gatilhos do sono’. Fulano acionou o gatilho! Ó 

Deus! Matou? Morreu? Não! Dormiu. Hilário, não? 

Quase pândego. Parece assim porque não é com 

você, caríssimo leitor. 



  Os leigos dizem que o sono é um estado de 

repouso normal a períodos regulares, ao passo que 

os doutos o tratam como a suspensão mais ou menos 

duradoura das faculdades perceptivas e motoras 

voluntárias. Extrai-se, da adjetivação inicial, que 

quem não dorme escapa à normalidade? Ora!  Vem-

me à memória a frase de velho amigo, apreciador da 

vida noturna e autor de boas tiradas: “Quem dorme 

regularmente oito horas por noite renuncia a um 

terço de seu tempo de vida”. Nada de literalismos na 

leitura da máxima. Façamos algumas concessões. 

Mesmo durante o sono, há os sonhos, alguns 

envoltos em atividade intensa, deixando como 

legado, após o despertar, certa sensação de fadiga. 

Como chamar de repouso algo dessa natureza? O 

que dizer, então, dos sonâmbulos que dormindo se 

levantam, falam, abrem a geladeira, devoram o 

pudim, vão ao banheiro? Sem menção aos que 

chegam a sair para as ruas, casos mais raros, é bem 

verdade. 

  Já que incursiono pelos domínios deste 

tema, embora não fosse o propósito ao escrever as 

primeiras linhas, dados os rumos que o texto tomou 

afigura-se propícia a ocasião para o desfazimento de 

um equívoco comum entre os mortais, cuja humana 

ignorância sobre a vida misteriosa dos deuses não 



lhes permite uma visão clara das coisas no que 

respeita à complexa família das divindades 

mitológicas e às missões de que precipuamente são 

encarregadas. 

  Por isso mesmo,  costumam associar o sono 

com Morfeu ( do nome grego Morpheus -o criador 

de formas-, derivado de morphe –forma). Mas, esta 

ilustre figura, na verdade, molda sonhos; uma de 

suas incríveis habilidades é personificar qualquer 

forma humana e interagir com as pessoas enquanto 

dormem. Quem se incumbe do sono propriamente 

dito é seu pai (para alguns, seu irmão) Hypnos, um 

dos daemons, com poderes para interferir no espírito 

dos mortais, e, segundo Hesíodo (por volta do sexto 

século antes de Cristo), que tratou, em sua poesia, 

dos assuntos politeístas, esse poderoso nume era 

órfão de pai, sabendo-se, apenas, da maternidade: 

Nix, a deusa da noite.  

  Como já ficou dito, não custa repetir, não 

tenho qualquer intimidade com nenhuma de ambas 

as divindades. Como subtipo notívago, já entregue 

ao conformismo a esta altura da vida, meu sono é 

curto e irregular, dando-se,   por consequência, que 

meus sonhos são quase bissextos, ao menos desses 

provocados por Morfeu. 



  Nem se pode olvidar que, na mutação 

constante de tudo, o próprio Olimpo e suas 

possessões há muito não são habitados pelas mesmas 

entidades. Nomes como Morfeu, Hypnos, Nix e 

centenas de outros, outrora detentores de grande 

prestígio, tiveram suas deíficas posições usurpadas 

por poderosos laboratórios que os apearam do poder, 

entregando seus encargos precípuos a outros nomes, 

hoje cultuados com grande reverência, de que são 

exemplos, Alprazolam, Zolpidem, Bromazepam, 

Clonazepam. Muitos outros poderiam existir, para a 

paz de nossas noites, não tivessem os alquimistas da 

Idade Média levado consigo, para suas tumbas, os 

segredos de suas fórmulas. 

  Malgrado não tenha sido agraciado com a 

dádiva de ser um bom dorminhoco, e passe acordado 

não só o dia como considerável extensão da noite, 

por paradoxal que possa ser, sonho muito, com 

frequência e com muitas coisas. É que meus sonhos 

pressupõem o estado desperto. Necessito estar 

acordado para que meus sonhos vivam. 

  Conto-lhe alguns de meus sonhos. Sonho 

com honestidade na gestão dos governos, ética na 

política, banimento da corrupção, educação pública 

de alcance igualitário, serviços de saúde livres das 



filas intermináveis, respeito a florestas e bichos, 

mares e rios e, sobretudo, aos mais humildes riachos.  

Sonho, também, com os portais da Justiça 

escancarados a todos, com a pacificação da fúria por 

legislar, mais que isso, com a desnecessidade de 

tantas leis, com sentimentos autênticos de amor ao 

solo que nos abriga e nos liberta da degradante 

situação de apátridas. 

 Tenho outros sonhos, mas seria fastidioso 

mencioná-los. Creio cabível dizer, por fim, sonho 

com água, muita água, colossais torrentes de água 

cristalina, jorrando vertiginosas de algum lugar, 

talvez de uma fenda no firmamento (os antigos 

acreditavam na existência das águas superiores). E 

que esses sextilhões de gigantescos cântaros 

transbordantes de água pura, à semelhança dos rios 

caudalosos em seu ímpeto para os oceanos, possam 

arrastar em suas correntezas o lamaçal das bocas e o 

lodo opaco das consciências, para que, então, 

esvaída a falácia, das vozes limpas floresça a 

verdade, numa nova aurora pós-diluviana. 

Principalmente das vozes que comandam povos, 

decidem destinos, ecoam entre países. 

  Eu pensava falar de livros. Não consegui. O 

pulso que conduz a pena também se perde nas trilhas 



e envereda pelo desnorte dos sonhos. Fica para outra 

vez. 
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