
INFERNO / INVERNO 

Dante diz que o inferno é quente “Por mim se vai a cidadela ardente,(...) Deixai  toda a 

esperança, ó vós que entrais”.  Em bom português ou español una sola letra separa invierno de 

infierno! Essa inscrição de desesperança que Dante estampa na porta do inferno sempre teve 

pra mim algo deste olhar europeu sobre os trópicos. O inferno é quente como esta zona que 

se estende entre os trópicos de capricórnio e de câncer. Faz parte dela grande parte da 

América Latina, o Caribe, grande porção da África e o sul da Ásia. Estes lugares quentes, 

inzoneiros, cheios da preguiça que o calor nos traz. Para mim o inferno é frio, gelado, cortante 

como o inverno na Europa. Tempo de estio, onde nada cresce, nada floresce, tudo é morte e 

desolação. Enquanto aqui, neste tropicaos, vivemos a potência do calor, que infernal ou não 

movimenta o encontro da pele dos corpos com pouca roupa e faz a alegria ferver. “El infierno 

debe ser algo como latinoamérica, pero en serio.” Diria Sofocleto. Mas aqui é menos sério e 

mais amoroso. Amorosa como a leitura de Braguinha sobre a velha fábula A Cigarra e a 

Formiga. A Formiga, previdente, trabalha o verão inteiro para no inverno ter o que comer, a 

cigarra reticente canta e dança pra valer. Mas não é esse canto que move a formiguinha?! 

Conseguiria ela trabalhar sem o canto daquela cigarrinha?! Eu tenho certeza que não! A 

formiga só trabalha porque não sabe cantar. CANTA BRAGUINHA que eu também prefiro a luz 

do sol. E que tudo mais vá pro inverno! 

Sou feliz 

Cigarra cantadeira 

Canto a vida, canto a luz 

Pois quem cantar 

Canta a vida inteira 

Faz dos sonhos mais azuis 

De que vale um tesouro 

Junto às flores do arrebol? 

Quem quiser que junte todo o ouro 

Eu prefiro a luz do sol 
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