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EU TE ODEIO, MAX PLANCK!  

 Joaquim do Canto e Castro 

- Foi você quem começou, agora aguenta. 

Desgraça!... Eu não sei onde estava com a cabeça quando resolvi ser amigo de Max 

Planck. Canalha insuportável. Uma vez, quando perguntei de onde diabos aquele nome 

esquisito vinha, ele respondeu que era de um físico alemão que ganhara o Nobel há sei lá 

quantos anos. A infeliz ideia de homenagear o tal homem veio do seu pai, um sujeito 

metidinho a intelectual cuja profundidade filosófica se comparava a uma lâmina d'água 

formada pela chuva de verão numa calçada qualquer dessas por aí. É bom deixar aqui 

registrado que, na realidade, não me lembro direito se foi ele mesmo quem me contou isso 

ou se minha mente cansada resolveu criar essa alegoria para abominar Max Planck desde 

suas origens familiares. Ódio é coisa que não se guarda para si, tem de distribuir igualmente 

entre todos os responsáveis por ela, seja direta ou indiretamente. Optei por distribuir minha 

cota xingando o pai do infeliz que, a essas alturas, já deve estar morto. De qualquer forma, 

sou inimigo das minhas recordações desde sempre: confesso que nunca me dei com elas. 

Palhaçada. Nem meu pai – frise-se: meu pai, que era formado com honras em Física pela 

“Unialgumacoisa”) não teve a ousadia de me colocar um nome desses... era muita 

pretensão daquele povo. 

Quando conversávamos, Max Planck me encarava com uma postura desafiadora, 

como se fosse uma paródia de Paquirri e eu, morrendo de raiva, bancava o touro a ser 

assassinado naquela arena mambembe imaginária. 

- Eu não tive nada a ver com aquilo! - disse eu transtornado pela enésima vez, porque  

Max Planck, frequentemente, revisitava aquele assunto. 

- Claro que teve, claro que teve! Ela te amava e você não fez nada para salvá-la. O 

inferno é seu destino, você bem sabe! Falo isso porque te considero como um irmão. 

Engoli aquela bílis que subiu pela contramão da minha garganta e corroeu minha 

língua.  Max Planck sabia me provocar... 

 Eu não tive culpa pela morte da Sara. Eu a amava. Dar aquele tiro no peito foi 

escolha dela, não minha. Eu a queria viva. Queria sim. Ela deveria viver muito mais para 

que eu tivesse tempo para amá-la, criticá-la, fazer dela minha obsessão, sumir de sua vida 

para depois voltar, ser o veneno e o antídoto daquela relação doentia que vivíamos e que 

me fazia tão feliz. Ela me sacaneou morrendo daquele jeito. Vagabunda... 
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- Você é um covarde caro amigo, aceite. Tudo aconteceu por culpa sua. Fica aí se  

fazendo de “vitimazinha”, querendo inverter o jogo. Não troque os papéis: você é Cláudio, 

não Hamlet. 

Maldito... aquele crápula parecia ler minha mente. Todas as vezes que discutia com 

Max Planck sentia como se minha caixa craniana fosse feita de vidro, onde os pensamentos 

em neon se ofereciam a ele como uma prostituta barata, deixando-me desarmado, sem 

argumentos para me socorrer.  

Eu queria esquecer aquela cena recortada do Inferno de Dante, mas meu algoz fazia 

questão de me algemar a ela. Max Planck é um cara cruel. Sei, sei, eu sei... éramos um 

casal que brigava demais, pelos mais variados motivos. Uma vez ela apelou feio comigo 

porque tinha o costume de passar nacos de biscoito cream cracker direto no pote de 

manteiga e isso a deixava doente. 

- Onde você aprendeu esses modos? Aposto que não foi com sua mãe! – era sua  

cantilena preferida. Sara não tinha um pingo de imaginação, ainda mais quando se tratava 

de biscoito cream craker. Veja você se construções frasais tão simplórias são condizentes 

com um repertório linguístico mínimo para uma criatura que pretenda ser lembrada. 

Powwww!  

O estampido. O grito. A corrida. O sangue. 

Rapaz, eu sempre gostei da cor vermelha, mas não daquele jeito, não naquele 

cenário. Ninguém merece ver a mulher que mais amou na vida deitada no chão com uma 

flor rubra brotando do peito e sujando tudo de morte. Ninguém merece. Sucumbir 

dramaticamente assim deveria ser proibido por lei. Mas enfim, quando sou invadido por 

essa categoria de pensamentos procuro extraí-la a fórceps, porque dói demais, embora 

seja inútil. Meu amigo Max Planck – já disse que ele é cruel – chega até mim como e quando 

quer. Seu implacável calendário não respeita ciclos lunares ou qualquer organização 

estipulada pelo homem; sua única preocupação é se aproximar no momento em que estou 

mais fragilizado para atacar-me impiedosamente. Dominado, meu “eu refém” é induzido a 

assistir àquele filme sem graça em looping infinito. Vai saber porque ele tem tanto tesão 

nisso. Hora de tentar de novo: 

- Nós nos amávamos! Eu sei! E eu fiz tudo que pude por ela. 

- Não fez não. Ela o idolatrava e você, dia após dia, envenenou o coração da  

coitada com suas atitudes. 

- Que “minhas atitudes” demônio? 

- Ah, meu querido, você se esqueceu? Esqueceu das “amigas” que fez questão  
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de exibir para sua amada esposa? Você tinha que mostrar seu poder sobre todas elas e, 

por tabela, exibir sua força de macho alfa para sua vítima de estimação, né? Impôs sua 

ausência quando a pobre mais precisou de você. Escolheu friamente o “não” quando ela 

esperava ansiosa por um “sim” e a torturou com um “sim” quando ela queria se apoiar em 

seu “não”. Sara te amava de verdade e, por isso, sempre prestou bastante atenção em 

cada palavra que você calou. 

- Está falando sandices! 

- Eu sei tudo sobre vocês caro amigo, sei sim; e é por saber tanto desses “vocês”  

que ainda moram aí dentro que te causo incômodo. Aperta os dedos, não é? É. Eu estorvo, 

sou inconveniente... eu sou a noite surrealista de Dali que derrete sobre essa sua casinha 

desarrumada. Sou o Nêmesis. Sou o parasita mais difícil de expulsar, porque o pior parasita 

que existe é aquele que tem razão. 

Por um instante eu me detenho nos olhos de Max Planck. Ele tem olhos 

estranhamente amarelos. Seu rosto é rasgado por vincos que desenham um mapa de 

traçado grotesco onde rios secos de experiências passadas exibem com orgulho sua aridez. 

Seu nariz aspira o ar com dificuldade, como se as cânulas de sua anatomia nasal 

estivessem obstruídas por algum bicho ainda não descoberto pela ciência e, quando o ar é 

devolvido, parece sair contaminado, radioativo. Sua boca seca e rachada se mexe como 

um boneco de ventríloquo: é feia, nojenta e capaz de me dizer coisas que reviram o 

estômago. Me perco por alguns segundos naqueles detalhes perturbadores enquanto em 

minha cabeça – ou no andar de cima do meu apartamento, talvez – ouço tocar um trecho 

de Desperation da banda Steppenwolf: 

When rain drops fall and you feel low 

Ah, do you ever think it's useless 

Do you feel like letting go 

Do you ever sit and do you wonder 

Will the world ever change 

And just how long will it take 

To have it all rearranged 

Eu, pra variar, estou transpirando. Que merda... do jeito que Max Planck sabe me 

decifrar, logo perceberá que tanta água vem do meu estoque de remorsos metodicamente 

acumulados pelo resto de humanidade que ainda me sobrou. 
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Fique calmo – digo a mim mesmo, embora não tenha autorrespeito suficiente para 

conduzir de forma tão cartesiana meus pensamentos. Respiro aquele oxigênio empesteado 

de discordâncias, coloco um pé na frente do outro, elevo o mento: talvez essa coreografia 

sirva para me trazer novamente ao eixo. Em meu labirinto mental tento caçar argumentos 

contra as teses de Max Planck, pois tenho fé que tal atitude pode colocá-lo em seu devido 

lugar, me poupando de ouvir mais verdades. Ele aguarda - o desgraçado nunca tem pressa. 

No canto direito da sala, mais precisamente no teto, vejo uma mosca agonizando numa teia 

de aranha abandonada. Coitada – pensei – vai morrer sem nem ao menos experimentar a 

dignidade de ser devorada por um predador que a mereça. A mosca sou eu e a aranha má 

é Max Planck. Decido me sentar em frente ao carrasco. Sensação bizarra: os dedos longos 

de Max Planck estão longe, mas insinuam que podem me tomar de assalto quando 

quiserem para me jogar direto no poço fundo de uma de suas mandíbulas sedentas. 

Parece-me impossível fugir daquela espécie de Cérbero ali em minha casa. Resolvo mexer 

mais uma peça em nosso tabuleiro: 

- O que quer de mim? Acho que nem sabe mais o que está buscando... 

- Claro que sei! Quem não sabe o que está buscando aqui é você, irmão. Lembre  

-se das palavras de Kant: “Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha.” 

Desgraça! (me dê licença para repetir minhas interjeições, todo homem desesperado 

deve ter passe livre para esse tipo de licença poética) dessa vez ele me deixou puto de 

verdade... citar Kant numa hora dessas? Juro por Deus, se daqui pra frente ele vier a 

mencionar Foucault, Heidegger, Spinoza ou mesmo o filho da puta que inventou a fórmula 

da Coca-Cola eu vou mandar ele se foder e deixá-lo falando sozinho. Não tenho saco para 

filosofia ocidental, especialmente no dia de hoje. 

Na verdade, eu estou entrando em pânico. A cabeça da gente é um inimigo 

impiedoso, deixa entrar o mal com sua horda de sombras e oportunamente elas vão 

germinando por tudo quanto é lado. Sinto a escuridão da culpa se enrolando em mim feito 

uma píton reticulada, ela me rouba o fôlego... quanto mais faço força, mais preso fico.  

O rosto de Sara flutua à minha frente, as pupilas dilatadas, a expressão de kabuki. 

Ela parece me responsabilizar por todas as lágrimas que despencaram dela, por toda a 

agonizante solidão que a subjuguei com minhas ações cotidianas, às quais fiz questão de 

absolver sob a desculpa de que “a vida de casal é assim mesmo”. Não há mais nada a 

fazer: Max Planck tem a espada mais poderosa do mundo em suas mãos – a maldita 

verdade – capaz de transformar em pó qualquer escudo de falsa decência. Estou com dores 

nos joelhos, mas convém me curvar, finalmente: 
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- Você está certo, eu fui o culpado. 

Max Planck sorri. Ao invés de fazer o que qualquer outro vencedor odioso faria, (ou 

seja: me humilhar com risadas histriônicas e/ou com o uso de impropérios esvaziados de 

sentido) ele escolhe erguer sua carcaça de fantoche para, depois, dançar naquele palco 

improvisado onde só o perdedor faz as vezes de plateia. Parece até que está entrando em 

transe enquanto desfila sua pantomima mórbida... quero sair dali, mas a catatonia que se 

apossa de mim faz fugir as forças de minhas pernas e eu escolho me render. Diante de 

mim, Max Planck se transforma naquela versão corrompida de Nureyev: ele é agora um 

Nureyev-clown, protagonizando um  balé onde ensaia movimentos cuja mecânica escapa 

de qualquer ritmo inventado. Cada um tem o Woodstock que merece e aquele era o dele. 

Ele se senta (até aqui não sei se essa ação especificamente faz parte da coreografia). Olho 

para o chão e vejo um pequeno frasco alaranjado guardando alguns comprimidos, o objeto 

me parece bastante familiar. Tomo-o como um espólio de guerra. Leio: 

- 0, 6, 0, 6, 1, 9, 8, 4, 0.. 

Desisto... não sou páreo para um código de barras tão longo. Não agora. Ele 

despenca de minhas mãos, mas logo eu lhe mostro quem manda. Agarro o tubo, chacoalho: 

Tchic... tchic... tchic... 

Puxo a tampa e pego logo dois. Sempre tive ótima salivação; eles descem bonito 

como um carrinho de montanha russa. Levanto a cabeça, flerto mais uma vez meu 

antagonista e não sei mais quem é o esquizofrênico: ou eu existo, ou ele existe; não os 

dois.  

- Meu Deus...como eu te odeio, Max Planck! 


