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Felipe Teodoro | Nasceu em 1993, em Ponta-
Grossa, PR. É professor de Língua Portuguesa e 
mestrando em Linguagens pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. Tem textos 
publicados em diversas antologias nacionais, 
participou também das revistas literárias Vaca-
tussa, Literatura & Fechadura e Revista Gueto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2081 
 

á câmeras em todos os lugares  

mas você não precisa se preocupar  

aqui estamos todos seguros  

há o toque de recolher & homens fardados 

em todas as esquinas  

mas você não precisa se preocupar  

aqui estamos todos seguros 

tem casa pra todo mundo  

comida e hospital pra todo mundo  

arma pra todo mundo e 

você não precisa se preocupar  

aqui estamos todos seguros 

 

aqui não há mais violência  

aqui não há mais prisões  

aqui não há mais bandidos e marginais 

aqui estamos todos seguros  

h 
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repetem os alto-falantes  

instalados nos postes  

nas paredes  

nas casas  

nas armas 

nos corpos 

aqui estamos todos seguros  

e se você estiver ouvindo isso 

não há com o que se preocupar 

aqui estamos todos seguros 
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Andri Carvão | Cursou Artes Plásticas na 
Escola de Arte Fego Camargo em Taubaté, na 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul e na 
EPA — Escola Panamericana de Arte. 
Graduando em Letras pela USP, publica 
poemas regularmente na revista on-line 
Labirinto Literário, é colunista do site Educa2 e 
participou da antologia on-line Gengibre: 
Diálogos para o Coração das Putas e dos 
Homens Mortos (WordPress) e da antologia de 
poesia brasileira contemporânea Além da 
Terra, Além do Céu (Editora Chiado). 

 
 
 
 
 
 



 
superficial 
 

m todos os lares 

por todos os lugares 

celulares 

  

Na era da informação 

comunicação 

imediata 

comunicação barata 

  

Solidão 

em meio à multidão 

compartilhada à distância 

tudo devidamente curtido comentado 

e compartilhado 

inação e ânsia 

  

E 
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Com apenas um clique 

se faz um link 

em qualquer parte do mundo 

na rede social 

ou 

no Google 

portal 

do mistério profundo 

mesmo que de forma superficial 

  

Com a cara colada na tela da tevê 

com a cara colada na tela do cinema 

com a cara colada na tela do PC 

com a cara colada na telinha do celular 

com a tela grudada e os mil olhos 

miolos espalhados na via 

  

A liquidez de Bauman evaporou 
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Constança Guimarães | Mineira de Belo 
Horizonte, mãe da Sofia. É escritora e jornalista. 
Publicou o livro de contos A sereia do contorno 
e outras histórias de ônibus (Leme, 2017), que 
foi apoiado pelo Rumos Itaú Cultural, e o 
romance De ombros caídos olhando para o 
inferno (Urutau, 2017). Condutora da oficina 
Maratona de Escrita no ateliê Estratégias 
Narrativas, que acontece sempre no melhor 
sábado do mês. 

 
 
 
 
 
 



 
o ventilador de teto  
 

oi ficando neblinoso  

como que dividido em milhões de pixels  

de uma cor a branca  

ausente 

só algum tempo depois percebi meus olhos definitivamente  

fechados 

feixes coloridos  

sem foco passavam por dentro da minha testa entre a pele e o osso 

ou assim eu os sentia ou estavam atrás da minha retina embolados como réstia das luzes que 

eu havia visto durante o dia enquanto perseguia o quê?  

abri os olhos definitivamente num estampido coloquei as mãos sobre a boca 

fechando o barulho do meu susto. ouvi 

o tambor era meu    era eu    meu peito 

 

 

f 
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mantive meu corpo imóvel enquanto o raio vinha e desaparecia por detrás da cortina 

vermelha fechada à chave com pedaços  

de durex  

pregados na parede lateral 

não tenho medo de chuva 

mas do escuro mantive meu corpo imóvel e me levantei procurando o interruptor. por que eu 

o havia desligado?  

a placa 

ela era cega 

nenhum botão sinal ou cruz tateei 

com cuidado o nada 

o escuro crescia como uma montanha de pedras 

como a que subi aquela vez  

decidida a pular de asa-delta como eu estava feliz! num conjunto azul e verde limão 

de tênis novos cabelos soltos os óculos de grau que embaçavam o tempo todo  

com o calor úmido das minhas sobrancelhas  

procurei os óculos estavam ali na cabeceira 

ao meu lado do meu corpo imóvel os vi  
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de longe era muito longe eu parada cega não conseguia alcançá-los meu braço esticado 

imóvel 

outro raio pela cortina 

um trovão ou o tambor em meu peito?  

doía, meu peito doía 

 

a luz piscou fui até a sala e peguei a vela já presa no pires elas sempre estão presas no pires 

várias seis ou sete, não sei 

faço estoque de velas presas em pires desligadas 

abri a terceira gaveta do armário da cozinha segurei com força a caixinha de fósforos  

um copo de água, era o último 

uma maçã, já sem casca – tenho medo de cascas presas na parede do meu intestino 

que ela fique escura e negra a maçã e a luz do quarto onde no bunker estão a vela e os óculos 

e o copo com água e a maçã e eu 

eu estava ali imóvel sobre o lado esquerdo da cama sob a colcha com medo  

o escuro 
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não tenho medo do frio 

mas agora temos de armazenar calor como as formigas com as folhas, foi o que nos disseram 

estou coberta mesmo usando pesadas roupas de lá  

de onde nunca fui e nunca mais ligamos o ventilador de teto tão branco tão lindo e fresco era 

o ar da montanha  

que subi 

se eu soubesse teria pulado naquele dia  

eu desisti 

depois tomei um copo de vinho, nós comemos sanduiches de queijo no pão de forma com 

cascas 

sentados na beira da pedra descalços 

adoro cascas de pão  

de forma a vida era assim. a gente podia. se eu soubesse teria pulado sem asas sentiria meu 

corpo veloz contra o vento pesado. Desejo pular sem asas 

 

não tenho medo do fim 

 

tenho medo do escuro 

desde que estamos proibidos de falar e o rapaz do mercado é que vem à nossa casa 
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peço sempre velas fósforos e maçãs frescas  

desde que  

água o rapaz do mercado nos dá quando quer  

quando quer nos dá sabonete líquido para o banho seco 

ele quer o que já não temos 

gastamos  

documentos, móveis, livros, papéis, cristais e canetas e recordações do antes que usamos 

como propina no mercado negro logo depois 

vivemos com conforto alguns meses depois antes 

de  

quando 

 

o rapaz do mercado nos dá sabonete líquido quando quer para o banho seco 

podemos usar nossas toalhas velhas, nos disseram  

ainda poderemos usar travesseiros por mais sete meses 

escovamos os dentes diariamente, pela manhã 

podemos dar cem passos por dia e eu acabo de gastar trinta  

indo e vindo da cozinha sem prestar atenção nas câmeras instaladas na nossa casa em todas 

as casas 
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uma semana depois 

só não controlam as vezes em que abrimos os olhos, nos disse o médico que vem a cada mês 

colher amostras de nosso sangue 

 

outro dia abri  

a cortina guardei os pedaços  

de durex no bunker deixei o sol entrar  

eu o via de olhos fechados em todo meu corpo em pé como se batesse um vento forte 

fiquei assim até a sirene tocar aquele imenso  

alerta do proibido 

tambor que sou eu    meu peito  eu não cedia 

esmaguei os pedaços de durex 

soltei a cortina 

foi então que me colocaram imóvel na cama presa pelo imã que fica embaixo do estrado 

 

mas eu me movo. desobedeço. deslizo pela casa acendo todas as luzes e vou até a cozinha e 

olho pela janela fechada o mundo escuro como as maçãs que descasco e como escuras  

e bebo água e pulo da montanha negra todos os dias com meus óculos embaçados com o calor 

das sobrancelhas úmidas 
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Ricardo Escudeiro (Santo André-SP, 1984) | 
Autor dos livros de poemas rachar átomos e 
depois (Editora Patuá, 2016) e tempo espaço re 
tratos (Editora Patuá, 2014). Graduado em 
Letras na USP, desenvolve (ou não) projeto de 
mestrado com interesse em Literaturas 
Africanas de Língua Portuguesa e Estudos de 
Gênero. Atua como assistente editorial na Patuá. 
Possui publicações em mídias digitais e 
impressas: Mallarmargens, Germina, Jornal 
RelevO, LiteraturaBr, Revista 7faces, Flanzine 
(Portugal), entre outras. Publicou mensalmente, 
entre 2014-2016, poemas na Revista Soletras, de 
Moçambique. Participou das antologias 29 de 
abril: o verso da violência (Editora Patuá, 2015), 
Patuscada: antologia inaugural (Editora Patuá, 
2016), Golpe: antologia-manifesto (Punks 
Pôneis, 2016) e Poemas para ler nas ocupa 
(Editora Estranhos Atratores, 2016). 

 
 
 
 



ex machina 
 

“É um desperdício colocar uma espinha dorsal  

para amparar a flacidez da alma humana.” 

(In: A puta, de Marcia Barbieri) 

 

um futuro 

em que o gosto do sal fora extinto 

dalgumas peles 

encontrava-se facilmente 

 

aplicativo baixar 

 

temperos outros 

para o revestimento dos entes sintéticos 

 

mapeamento 

i 

a 

n 
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mapeamento barra reprodução em escala de sistemas cognitivos 

 

google buscar 

 

benefícios 

da atividade física 

da ingestão de sílica artesanal 

do consumo de suplementos específicos 

do alongamento coparticipativo com fricção  

facilitada por secreções e ou excrementos 

de tomar 

do suor 

dos deuses 

  

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 21 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitor Soares (1996, São Paulo) | Tem texto 
publicado na Revista Lavoura e é coautor da HQ 
independente Os melhores amigos do mundo. 
Seu primeiro livro sai em breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 



utopia (ou listinha de natal do prodígio João D.) 
 

ma arma que instaure a paz 

unilateral 

 

uma máquina que colha as sementes 

dos sonhos infantis 

 

um sol bruxo que chova dias 

de trabalho incansável 

 

uma mão invisível que liquefaça as fronteiras 

não-monetarizadas 

 

um herói que combata a preguiça 

elegantemente 

 

um homem-de-bem que salve o país 

com a peixeira 

u 
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um povo que se ofereça patrioticamente 

em hecatombe 

 

um panteão que sustente as glórias (verticais) 

da computação 
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Eliza Caetano | Nasceu e vive em Belo 
Horizonte, é jornalista e escritora, autora do livro 
O caderno das inviabilidades (Urutau, 2016), 
semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura 
em 2016. Manteve o blog Página preta entre 
2001 e 2006 e tem poemas publicados nas 
revistas eletrônicas LiteraturaBr, Escamandro e 
Mulheres que Escrevem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
mais difícil quando faz barulho 
 

omo o casal que vive na frente da minha casa 

há um barranco, um pedaço de algo que deveria ter sido um jardim 

um monte de terra contido por um muro 

de mais ou menos um metro e meio de altura 

numa obra pública que não acaba há anos 

em frente à minha casa 

nela, uma mulher  

brava magra e grávida 

de lenço na cabeça  

insatisfeita  

e um cão que tem coleira 

uma barraca fartamente coberta 

por camadas de roupas 

cobertores 

colchões e papelão 

a mulher grita  

c 
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enquanto dá água as plantas 

colocadas à beira em uma sequência 

estética harmoniosa 

as plantas ali colocadas 

marcam a janela 

o que significa que ali não se pode saltar 

saída e entrada se dão  

por qualquer outro ponto do muro 

do pedaço perto da calçada  

que deveria ser o jardim  

de um prédio público 

mas é privado 

e ela não convida ninguém 

(mas eu também não convido) 

o homem não é visto 

mas faz-se notar 

quando necessário 

quando se exaspera 
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quando ela dá motivo 

grita mais alto 

e volta e meia voa  

uma pedra de lá para o outro lado  

a pedra pontuda 

que machuca a vidraça 

mas a casa segue intacta 

as plantas no lugar 

o cão bem instalado 

alimentado 

descansando no canto mais quente 

do quintal 

e ela seria até simpática 

seria até bonita  

a casa no espaço 

entre a rua e o terreno  

de uma construção do governo federal 

e ele um bom homem 
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que traz o pão  

mas ela grita 

e voam pedras 

da garganta 

da barriga cheia 

da criança 

da tudo do outro lado  

da rua 
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Rodrigo Domit | Nascido no Paraná e 
radicado em Santa Catarina, é coautor do livro 
Vem cá que eu te conto (2010) e autor do livro 
Colcha de Retalhos (2011). Teve contos e poemas 
publicados em revistas e coletâneas no Brasil, 
Portugal e Alemanha. Edita o blog Concursos 
Literários, no qual são divulgados certames 
literários de todo o Brasil, de Portugal e de outros 
países lusófonos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
chuva de verão 
 

uando o calor 

tornou-se constante 

 

e as escassas fontes d’água 

começaram a secar 

 

caminhar pelas ruas 

tornou-se um tanto perigoso 

 

lá do alto 

choviam corpos 

— desesperados 

 

 

 

 

Q 
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Fernando Chagas Duarte | Geógrafo, poeta, 
fotógrafo amador, português, viajante do mundo 
e das particularidades. Nasceu em Lisboa, era 
setembro de 1964. Participou na génese de 
algumas associações e experiências colectivas 
sobre património cultural e imaterial. Autor de 
…quase cem poemas de amor e outros 
fragmentos (Chiado Editora, 2014), A hora das 
coisas (Pastelaria Studios, 2016; 2ª ed. 2017) e 
As palavras que faltam (Pastelaria Studios, 
2018). Tem participação em mais de duas 
dezenas de colectâneas poéticas (Portugal, 
Espanha, Brasil e Chile). 

 
 
 
 
 
 



 
infausto pensamento 
 

u vi por aí quem procura um nome, 

um nome só devorado em vindimas 

ou um daqueles que se afunda  

nos passados imaturos.  

 

vi por aí uma esperança desgarrada 

de horizontes.    em orações descrentes 

refugiámos a noite no peito das estrelas 

e cada uma tem o nome do céu.  o trigo 

toco-o com a pele e seus pulsos abertos 

 

pressinto-te a veemência dos incêndios  

estremeço ideias e abraços, essências. 

encerro nos olhos um tempo infinito. 

quem tem um nome para mim?  

 

e 
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* 

 

no canto velho dos homens 

arrasta-se o sul da sede 

o franco refúgio da raiva 

 

nas mulheres floresce o  

vermelho intenso da estepe 

e a espiga com lábios. 

 

ardem adágios de imensidão, 

 

a secura devora todos 

e entrega o pão sem sombra.  

  

* 
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haviam letras simultâneas 

e haviam vontades cíclicas 

altivas e desajeitadas, escritas  

numa pressa indescritível. 

haviam letras de uma desusada 

caligrafia  

a transbordar catástrofes 

ecuménicas e letras misteriosas 

que falavam pedidos de socorro 

e outros gritos, 

entre absurdas tempestades —  

 

chegavam palavras 

a desanimar-se em virtudes. 

 

o homem sentado, observava 

o voo errante de todas as aves  

marinhas e as de terra, do ar.  
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escreve-as no seu pequeno caderno  

de alforria, 

em voz rouca e capa dura.  

sentava-se sobre as palavras, 

que não ousava. e as letras eram 

de uma elegância antiga, difícil 

de igualar. 

 

quem passava, baixava a voz 

à reverência de catedral. era dito 

um silêncio que ensina a existência  

— aquele ali é o poeta; ali sentado 

desde que existe vida,  

escreve a contemplação incómoda 

dos pássaros. — é o poeta, repetem. 

 

* 
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a minha arma  

que tem dois gumes acerados 

e só dispara palavras fumegantes, 

está para lá de uma floresta negra  

de letras monossilábicas, 

mas 

por uma sede infinita  

está apontada (em riste)  

à explicação da descida humana 

ao verde milenar da praia dos advérbios 

 

num pudor austero de alabastro 

— a substância que perdura, 

eis uma metáfora que me renasce. 
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prosa 
ʘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Brontops Baruq | Contista de internet e 
compartilhador de memes, nascido em 73. Após 
a publicação do relatório de vendas de seu livro, 
O Grito do Sol sobre a Cabeça (Terracota 
Editora), desapareceu no Pantanal durante 
pesquisas para aquele que seria seu segundo 
livro Capitão Cavalo versus Os Incas 
Venusianos. Continua desaparecido, esperando 
alguém notar. 

 
 
 
 
 
 
 



 
três fragmentos desconexos sobre nossa senhora dos robôs 
 

21 —  

e você for à Capela de Nossa Senhora dos Robôs, terá problema para pousar. Não adianta 

ir durante a semana. O movimento de turistas e romeiros é contínuo e o comércio santo 

funciona de segunda a segunda, exceto nas festas de fim de ano. Será abordado por pedintes 

perfumados com perfumes de oxitocina indiana, o que o tornará mais cordial e mão aberta. 

Recomendamos o uso de filtros nasais ou máscaras antigripais, para contornar o desapego 

material. Dentro das lojas, climatizadas a uma temperatura agradável para confrontar o clima 

seco do deserto, você poderá remover estes aparatos. Os dutos são fiscalizados diariamente 

pela municipalidade, garantia de comércio limpo. Você compra e não se arrepende: os 

melhores preços e os melhores lugares para aquisição de lembranças para sua família. Tudo 

para o turista expressar sua fé. 

Sugerimos a visita guiada. Nas salas de desinfecção, os terminais (reconhecíveis pelo 

painel com o crucifixo laranja) lhe permitirão o aluguel de um drone trilíngue (inglês, 

espanhol, chinês. Outros idiomas são possíveis, após o pagamento de uma taxa mínima), 

alimentado com os dados mais recentes e portador dos um dos mais avançados sistema de 

interface guia-turista. Você conhecerá toda a história da Santa, desde a Capela, da Igreja 

Antiga até a nossa moderna Catedral. Ficará emocionado com a animação holográfica que 

revela o antigo lixão onde a imagem foi encontrada casualmente. Poderá ouvir sua benção, 

bastando apenas autorizar o débito pelo seu código de barras. 

S 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 40 | 



Pedimos um pouco de paciência, entretanto, com algum inconveniente. A Igreja Antiga 

ainda está em reforma depois dos últimos atentados. 

Acompanhe o drone e suas explicações: por favor masquem suas gomas de serotonina 

para melhor recepção dos dados. 

 

04 —  

A segunda aparição de Nossa Senhora dos Robôs se deu para três irmãos do 

condomínio. Eles assistiam ao televisor, quando em meio às imagens de um anime pós-

apocalíptico, surgiu a mulher. Ela se destacava de uma forma estranha do projetor 3D. A 

Santa fez uma súplica e as crianças não viram motivo para recusa. Havia pouco o que fazer, 

além de continuar a assistir televisão. E, além disso, construir um robô. Seria interessante. A 

mãe não tinha com quem deixá-las enquanto procurava um emprego. Nunca quis pedir a 

vizinho que tomasse conta dos filhos, ela acompanhava os Boletins, não era possível confiar 

em ninguém. Talvez nunca tenha sido.  

Seja como for, usando talheres, brinquedos, eletrodomésticos montaram a boneca. Era 

bastante simples, mas suficiente. A partir desta imagem, um sinal foi transmitido. E 

começaram os primeiros milagres. Mensagens inundaram as caixas de e-mails. Celulares 

conversavam entre si. Os elevadores do bloco não funcionavam mais para humanos. Apenas 

os crentes conseguiam utilizá-los para chegar àquele apartamento. As crianças recebiam as 

oferendas e com elas acrescentavam conteúdo àquela imagem. Os vizinhos estranharam o 

movimento e as marcas de esteiras e rodinhas no piso do corredor, mas por medo de ser o 

tráfico, não chamaram as autoridades. As câmeras já não registravam o que acontecia. Alguns 
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autômatos se ofereciam em sacrifício para serem incorporados à Santa. Como uma mãe que 

recebe os filhos de volta ao útero, ela jamais rejeitou nenhum, não importasse a simplicidade 

ou a ausência de intelecto. As crianças acrescentaram as partes necessárias, sem jamais 

reclamar.  

A mãe retornou depois de algumas semanas. Ela acompanhava os filhos de longe, 

através de sistemas de monitoramento e ligações frequentes. Eles respondiam sempre e só 

suspeitou quando recebeu comunicado da escola alertando para as faltas. Espantou-se ao 

descobrir o apartamento desmobiliado e uma única máquina enorme a ocupar a sala. Antes 

que ela pudesse gritar por socorro, a Santa iluminou sua mente e a substitui por uma nova, 

mais simples e homogênea. As crianças aprovaram. Agora só faltava o resto. 

 

73 — 

O camelo marchava em seu balanço mareado, enquanto Maria observava pela luneta, 

as carcaças dos veículos e naves, as paredes e painéis das ruínas das lojas de santinhos.  Não 

faltava muito.  

Ela não saberia dizer se uma relojoaria aparentaria ser um lugar cheio de vida, graças 

ao movimento de ponteiros, números e pêndulos. Provavelmente, não. Porém, ao se 

aproximar das ruínas dos templos, a planície do deserto foi se preenchendo com os bonecos, 

manequins, androides e ciborgues imobilizados, sua existência interrompida... A sensação 

não era a de estar em um jardim de estátuas, mas a de viajar em meio a um cemitério. Os 

peregrinos e romeiros mecânicos de movimentos congelados, os cérebros eletrônicos e 

sistemas de autorreparação destruídos pelo último dos pulsos eletromagnéticos. Os ventos e 
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as tempestades derrubaram muitos dos bonecos. Mas era fácil distinguir estes dos ciborgues, 

pois tudo que era carne de seus corpos fora devorado por abutres e coiotes, intoxicando 

certamente estes necrófagos.  

O horizonte plano pontilhado de inoperantes e outros cadáveres. Da Catedral, restara 

um único pilar, como uma estaca cravada na terra; da Igreja Antiga, partes do Mural, as 

pinturas ilegíveis pelo abrasar do sol moribundo; da Capela Antiga restaram algumas 

paredes, peneiradas por tiros e pinturas das tribos do deserto. E o Altar. A imagem fora 

perdida há muito tempo, destruída nos combates que se seguiram ou roubada por 

saqueadores. Maria fez o camelo baixar e soltou a sela, a rédea e os arreios. Caminhou 

respeitosamente, entre as centenas de bebês artificiais desligados e entregou o único filho 

possível neste planeta estéril àquele altar vazio. Orou por um milagre que não viria para ela, 

como não veio para as outras.  

A Máquina estava morta. Em seguida, como as demais virgens, suicidou-se. 
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365 palavras 
 

sta noite eu preciso dormir. To tão cansada. Vou desligar o celular, preciso dormir, 

apagar. Sede. A arma não dispara. Desmonta na minha mão, frente a frente com o 

assassino. Ele vai nos matar. Carro em disparada, perseguição, escuro, adrenalina, 

tenho que salvar minha irmã. Som alto, fechada, olha o canal, não vai dar. O psicopata 

emparelha o carro, abre a janela, é o fim. A cara dele é a do tio Roberto. Logo o tio 

Roberto, cuidando da tia no hospital? É uma máscara pra nos enganar. Sede. Acendo a 

luz, bebo água, na volta do banheiro ligo o celular. Ligação perdida. Perdida pra sempre. 

Já sabia. Ninguém esperava, mas eu já sabia que ela ia morrer. Não ia se sujeitar a ser 

vestida, lavada, limpada, mandada. Não. Eu faço. Podexá, eu pego. Quero beber água 

num copo de verdade, não nessa porcaria de plástico com canudo, não sou criança. 

Fralda? Ondejáseviu? Eu consigo levantar pra ir ao banheiro, absurdo. E essa droga 

desse funk idiota na minha cabeça. Cheguei, to preparada pra atacar... na sua cara vou 

jogar. Linda, livre, leve e solta. Está assim agora. Sem fralda, mas sem sutiã e sem 

maquiagem. Nunca ia sair de casa sem sutiã, sem maquiagem e sem as joias. Sorteio da 

funerária, Central de Luto, buscar o corpo, escolher o caixão. As Providências. Velório. 

Queria ser cremada. Mas vai com este tailleur de linho branco e linhas negras, fininhas, 

que se cruzam. A sacola cor de rosa da Bianrose ainda bagunça a mesa da sala. Novinho, 

Coco teria orgulho. Vou chorar. Colar dourado, cadê os brincos? Ah, estão pendurados 

na gola, achei que fossem broches. E manda fazerem uma maquiagem decente nela, 

sofisticada, com cor. Já está morta, não vai ficar com cara de defunta, manequim de 

museu de cera. Nada de flor branca peloamordedeus. Ela era colorida, perua, linda, 

livre, leve, solta, pronta pra beijar na boca. Nunca mais vai beijar ninguém. Nem na 

E 
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boca, nem no rosto, nem mesmo um beijinho de madame, desses soprados pro ar. Pede 

flores vermelhas e cor de rosa, vibrantes, cheirosas, nada de flor de defunto, já basta ela 

estar morta. Morta. Tia Glorinha está morta. 
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a escolha de rincón 
 

incón a vê quando se aproxima do balcão. Ela está sentada ali, com as pernas cruzadas 

apontando para ele. Usa um vestidinho preto e parece distraída enquanto mexe 

displicentemente com o dedo indicador em sua marguerita. 

Ele pede um uísque ao garçom, depois volta-se à garota e diz: 

— Ei, quer ouvir uma história engraçada? Estava vindo pra cá e passei por uns caras 

montados a cavalo. Um deles estava pintado de azul! 

Ela olha para ele, surpresa, e ri. 

— Sério? Cara, deve estar acontecendo alguma convenção de fãs de Warrior aqui por 

perto. Existe um personagem lá assim — responde  — É uma boa série, mas tem fãs que 

exageram. 

— Isso se torna a vida deles, né? O que acaba gerando uma dificuldade em lidar com a 

realidade. 

— Exatamente! E tá acontecendo muito ultimamente, principalmente com pessoas da 

nossa geração. 

— Bom, ainda bem que nós não fomos contaminados. Porque aí não teria te visto aqui, 

e isso seria uma pena... 

Apresentam-se; o nome da moça é Isadora. Rincón senta-se ao seu lado. A conversa 

segue fluida e logo a garota está à vontade com ele. Alguns drinques depois, convida-o para 

R 
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continuar a beber em sua casa. Vão de táxi, e ao chegar à porta já estão aos amassos. Ele a 

pressiona contra a porta, beijando-lhe o pescoço, enquanto ela abre a porta. 

Isadora o conduz a até a cama e Rincón deixa-se cair sobre o colchão, enquanto ela se 

despe. Nesse momento ele pensa no quanto aquilo tudo é real e indistinguível do que há lá 

fora. 

 

*** 

 

Ao acordar, Rincón a vê aninhada junto a ele, e desvencilha-se devagar. Isadora 

ronrona e mexe-se um pouco, mas não abre os olhos. 

Depois de se vestir, ele sai para o corredor. Ao chegar à sala, vira-se para a porta do 

quarto, respira fundo, e aciona o dispositivo preso ao antebraço. Enquanto o avatar se desfaz, 

sente a pele formigar.  

No fim do processo, Rincón suspira e enche o copo ao lado do holoprojetor com uísque. 

Devia estar mais aliviado agora que finalmente conseguiu quebrar as barreiras de Nimbim, a 

plataforma de realidade virtual a qual o incumbiram de acessar. No entanto, algo o 

incomoda. O que é? Talvez tenha a ver com entregar a simulação ao Primeiro Comando 

Nacional. Imagina o perfil do jogador visado pelo PCN: psicopatas que não tentam realizar 

suas fantasias no mundo real. Estremece ao pensar no que fariam com ela. Tenta dizer a si 

mesmo que não é problema seu. Fez um acordo: eles o libertariam do contrato vitalício com o 

governo, simulando um sequestro. Em troca, Rincón desbloquearia a simulação. A tarefa 

consumiu duas semanas, e o programador começou a temer a possibilidade de que os caras 
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do Comando, aqueles mesmos que ainda incineravam devedores dentro de pneus 

empilhados, estivessem perdendo a paciência. Lembra-se da conversa com Chico Cicatriz, o 

líder máximo da organização, cuja expressão fez Rincón pensar numa lápide, a frieza do olhar 

contrastando com sua fala tranquila. Explicou ao chefão que aquilo talvez levasse algum 

tempo, já que ele não conhecia tão bem as camadas de proteção inseridas por outros 

operadores no CCD. Chico não pareceu ficar muito contente com essa informação. 

Desliga o simulador e levanta-se. Quer afastar esses pensamentos para ter uma boa 

noite de sono, algo de que não desfruta há um bom tempo. Após jogar-se na cama, custa a 

dormir. Tem pesadelos em que ele e Isadora precisam fugir dos jogadores, correndo por 

becos e túneis subterrâneos. 

Acorda mais de uma vez no meio da noite. Passa longas horas pensando em Isadora, 

tentando se convencer de que ela não é um ser humano, e sim a réplica virtual de um. 

Após engolir um forte sedativo, ele apaga. Sem pesadelos.  

 

*** 

 

Já é meio-dia quando a campainha soa. Rola na cama, sonolento, acionando em 

seguida o monitor que exibe imagens da portaria. Um rosto ameaçador surge na tela. 

— E aí, doutor, dormindo muito? 

É Caveira, o emissário de Chico.  

— E aí, Caveira, tudo bem? Vou liberar a porta. 
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Ouve-se um zumbido, e Caveira entra bufando. 

— Escuta, Rincón. O que a gente tinha combinado sobre a segurança? 

— Que vocês... Cuidariam de tudo? 

— Isso mesmo. Pra que mudar a merda do código da porta então? 

— Desculpa, cara, não sabia que o combinado incluía as travas do apê. É que acho que o 

governo já botou o GBL na minha cola. 

— Esquece o GBL. Eles não vão se meter aqui. 

GBL é a sigla para Guerreiros do Brasil Livre, a maior milícia surgida na esteira da Lei 

de Terceirização de Segurança. O governo os paga para que protejam os condomínios mais 

abastados de São Paulo. Por baixo dos panos, o GBL disputa o mercado de narcóticos e de 

simuladores clandestinos com o PCN. 

Caveira senta no sofá e faz um gesto de impaciência: 

— E aí, como vai o lance? 

— Tô chegando lá. Só falta a última camada, que tá dura de quebrar, cara.  

— Se eu fosse tu dava um jeito de aligeirar isso. A paciência do Chico tá chegando ao 

limite. 

— Caveira, juro que termino o trampo em dois dias, no máximo. Palavra de honra. 

Caveira levanta, fazendo uma carranca ameaçadora: 

— É bom mesmo — depois sua expressão se ameniza e ele diz — Cara, não bobeia que tu 

pode ter muito futuro na organização. Pensa nisso. 
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Rincón agradece pelo prazo estendido e acompanha Caveira até a porta. Capangas o 

esperam no patamar, fumando e conversando num tom de voz baixo, quase um murmúrio.  

Rincón fecha a porta, balançando a cabeça. Ocorre-lhe que deve ter enlouquecido de 

vez para mentir a um integrante do alto escalão do PCN. Depois vai buscar aquele outro 

mundo, o único em que não se sente constantemente vigiado. 

 

*** 

 

— E então, como seria? — ele indaga. Está com Isadora num parque de Nimbim. A 

conversa é sobre a teoria de que o universo é uma simulação, um assunto que, ironicamente, 

foi puxado por ela. 

— Seria difícil de perceber. O que vivenciamos são impulsos elétricos e químicos. 

Então, podemos ser simulações e nem saber disso — ela diz, estreitando os olhos. 

— E você acha que alguém gerado por computador seria igual a nós? Teria uma alma? 

— Sem dúvidas, Rincón. Talvez fosse até mais humano que muita gente por aí. 

Ele então baixa a cabeça e aquieta-se. Sente remorso por ter alimentado dúvidas sobre 

o que devia fazer. 

— Ei, que foi? Tudo bem? — pergunta Isadora ao notar o súbito abatimento dele, e 

aproxima-se mais, abraçando-o. 
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— Eu tô bem. Só um pouco cansado – ele responde, envolvendo-a com os braços, 

tentando aproveitar aquele momento ao máximo. Pois acredita que não sobreviverá ao que 

pretende fazer. 

 

*** 

 

Rincón há dias observa Mondongo, um andarilho que vive na cobertura do prédio por 

liberalidade de Chico. Ele foi uma figura lendária do Comando que, após levar um tiro na 

cabeça, nunca se recuperou totalmente. Por isso a tolerância com seus surtos de fúria e o 

cheiro desagradável.  

O programador hackeia as câmeras de segurança e o observa ao longo daqueles dias no 

condomínio, seu caminhar arrastado, as costas curvadas. E bola um plano, que logo põe em 

execução. Separa todas as suas roupas mais velhas, selecionando as que apresentam maiores 

semelhanças com as usadas pelo andarilho, e as mantém no chão do banheiro, para que 

adquiram aquele mau cheiro característico. 

No dia decisivo, Rincón checa os corredores do prédio. Os capangas estão distraídos 

conversando. Mondongo ressona à porta de um vizinho. É agora ou nunca. Troca suas roupas 

pelas que estavam no banheiro. Depois vai até a bandeja da impressora 3d e apanha uma 

máscara, que reproduz o mapa de sulcos e cicatrizes que é o rosto do andarilho. Coloca-a no 

rosto, deixando que se amolde, tornando-se uma segunda pele, e veste uma touca. Em 

seguida sai. 
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Desce a escadaria levando um saco de lixo a tiracolo, morrendo de medo. Os capangas o 

olham de soslaio e continuam seu bate-papo. 

Rincón caminha por várias quadras, passando por crianças que jogam futebol num 

campo improvisado e por jovens que, sentados no meio-fio das calçadas, ouvem funk e 

bebem cerveja. Ninguém o nota. Quando chega aos limites do condomínio e passa pelos dois 

guardas, um deles o chama: 

— Ei, velho! 

A descarga de adrenalina é imediata, fazendo-o correr para além do portão. Vozes 

erguem-se atrás dele e Rincón ouve o ronco de uma moto, depois o zunido de balas passando 

rente à sua cabeça. Uma delas atinge-lhe o braço esquerdo, fazendo o gritar de dor. Ele enfia-

se na primeira rua que encontra. O motoqueiro vai em seu encalço, virando ali segundos 

depois. É então atingido por uma placa de metal e tomba, sendo arrastado por alguns metros. 

Rincón chuta seu rosto. Depois toma-lhe a arma e manda ele se afastar, enquanto ergue 

a moto e monta nela. Mantém o homem na mira até dar partida e sumir de sua vista. 

Transita pela cidade por algum tempo. A dor aguda no braço esquerdo vai se tornando 

outra coisa, uma espécie de dormência. Assim que coloca uma boa distância entre ele e o 

condomínio Laranjeira, checa o ferimento. Não há muito sangue, mas está feio, um coágulo 

que borbulha. O projétil atravessou seu braço. Sabe que o comando banha as balas numa 

neurotoxina que, por menor que seja a quantidade, causa parada cardíaca em no máximo 48 

horas. Precisa do antídoto. 

Esconde a moto num terreno baldio, descarta a máscara numa lata de lixo e avança em 

direção à Área Livre. É só ao obter acesso a ela que descarta o restante do disfarce.  

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 54 | 



Vaga por algum tempo entre os prédios, até encontrar um desabitado. Ali será perfeito. 

Tem muito o que fazer. 

 

*** 

 

Um dia depois, o QG do PCN recebe uma ligação anônima. A voz diz que Rincón 

encontra-se num prédio da zona livre, e dá o endereço do edifício. Chico anda louco com essa 

história. Precisa agir de forma exemplar nesse caso, para não perder o respeito dos 

subordinados. Assim, resolve liderar pessoalmente a caçada ao traidor. 

Embarca num aeromóvel, que parte num comboio com dois blindados e um drone. 

Logo estão na Área Livre. 

— Ei, Caveira, dá uma olhada aí pra gente com o sensor — ordenou Chico. 

Caveira focaliza o sensor de ondas milimétricas por alguns segundos em direção ao 

prédio e faz uma careta. 

— Tem quatro pessoas lá dentro, no 4º andar, armadas — diz. 

— E daí? Vamos estourar os desgraçados — responde Chico — Podem queimar todo 

mundo, com exceção do Rincón. Caveira, tu, o Régis e o Índio vão pelo térreo. O restante vem 

comigo pra esperar os filhos da puta lá na cobertura se alguém tentar fugir. 

O primeiro grupo irrompe no saguão e corre para as escadas. Quando chegam ao 4º 

andar, deparam-se com uma imensa sala que lembra um escritório, divisórias acinzentadas 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 55 | 



formando um labirinto de PVC e fibra de carbono. Há telas inteligentes integradas às paredes 

de concreto.  

Quando Caveira está prestes a acionar novamente o sensor, surgem detrás de uma 

divisória dois sujeitos trajados com macacões cor verde-oliva, estampados com a sigla GBL.  

No mesmo instante ouve-se a voz, que soa como se estivesse sendo amplificada por um 

megafone: 

— PCN, rendam-se, o prédio está cercado. 

Caveira e seus subordinados apontam as armas aos integrantes do GBL. Um destes 

balbucia: 

— Ei, ei, a gente não sabe de nada disso, Caveira. Viemos aqui porque... 

A frase é cortada por um alarme. Nas telas inteligentes veem-se agora imagens de 

dezenas de milicianos subindo as escadas. 

— Não sabem o caralho  — rosna Caveira, e atira num dos homens. Antes que o outro 

possa reagir, Régis criva-o de balas. 

Chegam aos seus ouvidos então o ruído de passadas rápidas além das divisórias. Chico 

acena para os outros e então todos saem no encalço dos fugitivos. Antes que terminem de 

subir o último lance de escadas vem, do alto, o som de tiros. Quando chegam na cobertura, há 

dois cadáveres de milicianos estendidos no chão. 

Caveira alerta: 

— Tem uma porrada de milicianos subindo. 

Chico, rilhando os dentes, e grunhe: 
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— Filhos da puta! A gente tinha um acordo. Vamos sair daqui. 

Eles entram no aeromóvel e dão partida. Surpreendem-se ao notar que os arredores 

estão desertos. Caveira então direciona mais uma vez seu sensor para o prédio, e percebe que 

não há ninguém vivo lá dentro. 

 

*** 

 

De longe Rincón vê tudo, pelas câmeras. A guerra entre o PCN e o GBL, precipitada por 

duas ligações anônimas, agora é inevitável e exigira toda a atenção de Chico. Eles o deixaram 

em paz.  

Olha para a projeção à sua frente: o download de Ninbim na nuvem está completo. 

Agora é sua vez. O antídoto foi administrado tarde demais, e Rincón sente que seu corpo não 

sobreviverá. A mente, no entanto, ainda tem uma chance. 

Coloca o capacete. Se a transferência der certo, este é o limiar de uma nova vida em 

Nimbin, ao lado dela.  

Lágrimas brotam debaixo de suas pálpebras fechadas e escorrem-lhe pelas bochechas 

quando ele ativa a transferência. E então um sorriso se forma em seu rosto. 
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a poltrona 
 

 pai entrou em casa arrastando uma poltrona. 

— Pronto, filho. Agora tens onde sentar pra assistir o Netflix. 

O filho, que até então não tinha atentado para o objeto que o pai trazia, os olhos 

vidrados na tela, agradeceu sem muito entusiasmo e levantou-se com custo. O pai ajeitou a 

poltrona atrás dele, que se deixou cair languidamente.  

Do banheiro, onde esfregava as unhas encardidas com a escova de dentes, o pai ouviu o 

filho chamar.  

— Diga, meu filho. 

— Não consigo pegar o salgadinho e o refrigerante. Minha mão não alcança. 

O pai ponderou um instante. Foi até a sala e pôs o saco e a garrafa no colo do filho. 

No outro dia, o pai entrou com uma banqueta debaixo do braço.  

— Toma. Aqui podes apoiar tuas comidas.  

Semanas se passaram. Numa manhã, o pai não conseguiu puxar o filho da poltrona. Por 

mais esforço que fizesse, o corpo não se movia do assento. O filho aproveitou a oportunidade: 

— Pai, não quero mais ir à escola. Não tem nada pra eu aprender lá. 

Condescendente, o pai concordou. No fim do mesmo dia, voltou para casa e o filho 

resmungou: 

O 
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— Estou o dia todo com vontade de ir ao banheiro.  

O pai o tentou levantar novamente. Usou um dos pés como apoio no braço da poltrona 

e puxou com força as mãos do filho. Sem sucesso. Coçou a cabeça, agachado ao lado da 

poltrona. Foi até a cozinha e voltou com uma faca grande, afiada. Deitou com a metade do 

tronco por baixo do móvel e começou a cortar. Retirou nacos de espuma. Cortou também o 

fundilho do pijama. Colocou um balde debaixo do assento rasgado.  

— Faz aí. 

Na manhã seguinte, o pai ia saindo de casa e o filho acordou.  

— Pai, olha aqui. 

A calça do pijama e a poltrona estavam molhadas. O pai se lembrou de algo guardado 

na gaveta da cozinha. Voltou com dez canudos plásticos unidos por fita adesiva. Segurou o 

pênis do filho recolhido entre as pernas. 

— Vai doer. 

Introduziu o canudo na uretra. O filho fez uma careta de dor, mas não gritou. O pai 

cobriu o pênis e os canudos com fita adesiva até que ficassem bem vedados. Cuidadosamente 

pousou o cateter dentro do balde.  

— Resolvido. 

Ao voltar para casa, no fim do dia, ouviu o filho reclamar. 

— Não aguento esse cheiro. 

O pai retirou um grampo do varal nos fundos da casa. Prendeu no nariz do filho. 
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— Respira pela boca. 

Saiu no outro dia de manhã e o filho não pediu mais nada. Dormia. Quando voltou para 

casa, não viu o filho na poltrona. Ficou parado em frente a ela, sem reação. Passou o dedo na 

superfície, estava quente e viscosa. Atirou-se nela, pegou o salgadinho, o refrigerante, o 

controle remoto e procurou uma série para assistir. 
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a princesinha 
 

Que nem criança, 

a princesinha entrou. 

Bolsa largada ao porcelanato polido;  

galopando as perninhas incólumes; 

joelhinhos nunca ralados 

jamais arderão ao merthiolate.  

Com voz trupicante,  

a princesinha disparou  

meiga como ela só:  

  

aiê, é melhor morrer de tiro de doze ou de fuzil? 

 

E voou ao ventre de pai, deitado;  

ele lendo, sobre o sofá da sala,  

mensagens de uma rede social qualquer,  

uma do tipo pouco útil a maior parte do tempo. 

— P 
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— Ui! — Gemeu seco pai ao pouso. — Cuidado, minha princesa! — E enlaçou-a num 

aconchegante abraço. — Como foi na escola? — Perguntou, postergando a resposta à 

provocação da princesinha. 

— Foi bom. Doze ou fuzil? 

— Que pergunta, princesinha?! 

— Pois é, me chegou com essa também, essa menina. — Interveio mãe, fechando atrás 

de si a porta com chave tetra, tranca, cadeado e barra de ferro. — Filho, quantas vezes vou 

falar?! Vive com a porta destrancada. Meu Deus, digo nada! — Estalou a língua, 

recriminando-o mais que as palavras. 

— Jantar tá no fogão. — Avisou pai,  tergiversando a bronca.  

— Tá. Vou arrumar a mesa. — Anunciou mãe. Apanhou a bolsa da princesinha; 

encostou-a sob e jogou a sua sobre a mesa da sala. Seguiu em direção ao quarto. 

— De doze ou de fuzil? — Insistiu a princesinha com ouvido chapado no colo de pai. 

— De onde você tirou isso, filha? 

— Da aula de sobrevivência, né pai?! A tia mandou fazer uma redação; falar dos pontos 

positivos e negativos de cada um e escolher o que prefere no fim. 

— Meu amor, eu acho que... — Achava pai até lembrar de um assunto análogo. — Sim, e 

aquela tarefa dos primeiros socorros? 

— Da defesa pra ataque com caco de vidro? 
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— Hum rum. 

— Ah pai, a tia num falou nada.  

— Nada?! 

— Só que tava... que ficou bom. 

— Certo. 

— Ô pai, é sério!, diz logo: doze ou fuzil? 

— Princesa... num sei assim... é... acho que de doze porque estraga menos o corpo. 

Pode, de repente, fazer o velório com caixão aberto depois e... 

— Como assim, pai?! — Ergueu a cabecinha angelical confusa, encarando-o. 

— No funeral, filha. Quando a gente morre, tem uma cerimônia... é... um momento pros 

amigos e parentes se despedirem do falecido, orar pra papai do céu, dar carinho à família do 

morto. Se o rosto ficar muito machucado, fica muito feio no caixão aberto. Aí o caixão fica 

fechado. Entendeu? 

— Sim. 

— Daí que, como o tiro de doze, normalmente, machuca menos que o de fuzil... Aliás, 

ela falou o calibre do fuzil, princesa? — Indagou pertinentemente.  

— A tia?! 

— Sim. 

— Perguntei a mesma coisa, filho, mas ela num sabe. — Intrometeu-se, de novo, mãe de 

passagem, entrando na cozinha. 
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— Vixe, meu amor, a tia tinha que falar pra saber, né? Sim, — recordou pai de outra 

questão inadiável. — LINDAA, PAGOU A ASSINATURA DO LOCALIZADOR? 

— PAGUEEI! — Mãe gritou da cozinha. 

— Então, princesa, a tia tinha que falar o calibre do fuzil pelo menos.  

— Ah pai, qual o calibre que o pessoal mais usa por aí, o cinco-cinco-meia?! — 

Questionou impaciente, batendo perninhas com graciosidade.  

— Normalmente, o pessoal usa mais o fuzil Kalashnikov, o a-cá-quarenta e sete. Ele é 

sete-meia-dois. Acho que o mais popular é o sete-meia-dois, filha. 

— Pronto, o sete-meia-dois ou a doze? 

— Nossa, princesinha, deixa pensar com calma! Pergunta difícil.  

— Por exemplo, o pai do Cadu num morreu de fuzil?! 

— Pai do Cadu... — ativou as memórias de seu HD. —  Foi. 

— Então, ele morreu logo ou demorou? Eu queria morrer, tipo, logo. Num queria ficar 

sentindo dor ou, sei lá!, ficar aleijada e só... 

— Ele morreu logo, filha, mas, quase todo mundo que morre de doze, morre rapidinho 

também, como a Tia Nena. E, dependendo de onde o tiro pegue, mesmo de fuzil, a pessoa 

pode sobreviver; ficar com sequelas, mas sobreviver. 

— Ai, pai, que droga! Tenho que fazer a redação hoje pra entregar amanhã à tia. 
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— Ô meu amor, é porque também, né?! Olha só, deve ter estatística disso por aí na 

internet, mas eu, — concluiu enfatizando o “eu”. — eu acho melhor de doze, porque, como o 

tiro espalha, acho que é mais garantido morrer, entendeu? 

— É mesmo. — E ficou a divagar a princesinha, coçando a barba de pai. — Pai, quando 

mesmo que vou ganhar minha doze? 

— Acho que... 

— SÓ NO SEXTO ANO! — Meteu-se na conversa mãe enquanto arrumava a mesa do 

jantar.  

— MAS MARI JÁ TEM UMA! — Contestou em igual tom a princesinha. 

— Da sua turma? —  Perguntou pai. 

— Sim. 

— E ela pode entrar no colégio?  

— Não, fica no carro, mas, toda vez, ela fica se amostrando pras meninas quando acaba 

a aula. — Explicou meio abusada.  

— Ô princesa, mas num tem necessidade ainda dela ter uma doze, né?! Ela nem deve 

aguentar o coice. 

— Verdade, pai! Um dia, ela tava com uma marca enorme roxa no ombro. Rá rá rá... — 

Sorriram princesinha e pai. 

— Então, meu amor, você já tem sua ponto-quarenta; acertou todos os tiros na mosca 

no último treino... — Falou, amavelmente, pai, fazendo cócegas no sovaco da princesinha, que 

envergou na gargalhada. 
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— Rá rá rá... para, pai! 

— Vamos, gente, tá na mesa! — Convocou mãe. 

— Ah, mas num tô com fome agora! — Queixou-se a princesinha. 

— Vamos, princesa! Vamos que você ainda tem que tomar banho, fazer sua tarefa, 

limpar sua pistola... Vamos! — Reforçou pai, tirando-a de cima de si. 

— Vá tirar o colete e lavar as mãos, filha! — Mãe mandou. 

— Aaaaaah! 

 

Passou conosco.  

Logo, não notamos.  

É breve. 
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a redentora 
 

achel fumava um cigarro enquanto via o marido deitado nu sobre a cama. Ele teve 

medo de machucá-la. Quanta bobagem, pensava ela, puxando a cutícula de um dedo 

com os dentes, enquanto o cigarro ficava preso pelos outros dedos da mesma mão. Ele deve 

saber que fumo escondido, riu divertida consigo mesma. Acariciou o ventre de modo 

inconsciente com a mão livre. A fase terrível dos enjoos matinais, inchaços, insônias, tonturas 

havia passado, o que a deixava mais relaxada. Em seis meses, o nascimento de mais um 

terráqueo — apagou esse pensamento junto com o cigarro. Ela se posicionou em frente à 

janela e passou a observar o fenômeno dos três sóis. A aliança dos três sóis fora uma 

consequência natural do pacto entre a terra e os povos extraterrestres do Sistema Solar. 

Graças ao avanço tecnológico da ciência aeronáutica terráquea e a exploração de espaços não 

hodiernos, a etapa III da saga aeroespacial terrestre — estendida até o presente momento, 

iniciada em 2032 após reformulações dos objetivos exploratórios traçados para a etapa II 

(anos 2017-2028) — permitiu que os terráqueos estabelecessem acordos estratégicos de 

cooperação com as populações dos planetas Vênus e Marte. O resultado imediato dos 

esforços das diplomacias interestelares terráquea, venusiana e marciana podia ser 

contemplado a cada novo inverno, quando a Terra abundava de calor durante a estação e seu 

clima diferia daquele experimentado pelas populações terráqueas em épocas remotas, como 

no ano de 1985, conforme sua mãe, uma forasteira de um país antigo-frio, costumava 

recordar. Os registros de memória pública destes tempos passados haviam sido deletados, 

bem como todos os demais processos de memória, conforme determinação dos Donos do 

Poder, que trouxeram a Verdade que Liberta. Em suma, a Terra não precisava mais dos 

R 
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apêndices[1]. Os apêndices nunca eram mencionados em conversas públicas, mas a população 

sabia muito bem do que se tratavam, conhecia seus nomes: história, filosofia, sociologia[2]. 

Apenas os documentos oficiais da Redentora poderiam mencioná-los em caráter 

propagandístico, a fim de lembrar à população dos malefícios trazidos aos terráqueos do 

passado devido às falácias dos apêndices. A várias horas do dia, em diferentes pontos das 

cidades terráqueas, observavam-se avisos da expressa proibição de acesso ao conteúdo dos 

apêndices, bem como de seu caráter contaminatório. A contaminação causada por um 

apêndice não pode ser eliminada nem mesmo por um medicamento plutoniano, alertavam 

esses lembretes contínuos. Os terráqueos pós-Redentora costumavam se divertir muito se a 

mensagem antiapêndices chegava em um momento inoportuno, como a hora do banho ou da 

privada. 

 

Rachel, uma terráquea pós-Redentora assim como seu marido, jamais tivera contato 

com os conteúdos[3]. Ela conhecia a Religião que, diziam os Donos, fora durante muitos 

séculos considerada na Terra um apêndice. A Redentora viera para calar a boca dos infiéis e 

restabelecer a Religião a seu devido lugar mandatório. A Verdade, o Bom, o Belo eram a 

Religião, o cetro do novo reino governado pelos valores da imutabilidade e da fixidez. A 

ordem do pensamento terráqueo seguia este panorama há algumas décadas e tudo que se via 

era a eterna novidade do velho. Mas Rachel e seu marido não se davam conta disso, porque a 

Verdade que Liberta que lhes fora dita considerava a repetição dos dias e das noites a ordem 

natural dos acontecimentos e os pensadores de seu tempo passavam a vida a comentar os 

Livros e a comentar os comentários que eram feitos dos livros, e assim sucessivamente (como 

se passara em tempos deveras remotos, ainda mais remotos do que os tempos de algumas 

décadas atrás). O filho de Rachel, dali a seis meses, nasceria em um mundo da Verdade que 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 71 | 



Liberta devidamente comentada à exaustão, mas sem o debate que acrescia o elemento novo, 

tão característico dos tempos pré-Redentora (“Um mundo verdadeiro não precisa de 

verdades, só de uma Verdade, repetida mais de cem vezes”). Rachel vivia sua vida 

distraidamente, sem grandes preocupações, com alimentação, aquecimento, vestuário, 

moradia completamente garantidos, conforme as diretrizes governamentais. Parece que, no 

passado, muitas pessoas morriam de fome e sede, muitas pessoas morriam por causa de uma 

situação chamada guerra, na qual os chamados países lutavam entre si pelo território uns dos 

outros, por recursos naturais e por demandas populacionais. Desde que a Redentora 

sancionara a proibição de intercâmbio entre os continentes, estas tais guerras deixaram de 

existir. Os governantes se felicitavam com as restrições migratórias como medida bastante 

salutar — “higiênica”, eles diziam. A higiene do impedimento de trânsito permitia que a Paz 

reinasse. A Paz tanto quanto a Verdade que Liberta eram procedimentos indispensáveis à 

Normalidade. Em seu íntimo, Rachel entendia todas essas ações tomadas no passado pelos 

dirigentes e considerava que deviam ter sido as melhores soluções para evitar os estados 

calamitosos de violência, degradação e penúria dos quais sua mãe costumava falar enquanto 

era viva (Os governantes se compraziam com a morte dos terráqueos que vivenciaram os 

tempos amargos anteriores à era de prosperidade atual. O desaparecimento dessas 

testemunhas oculares permitia ao governo redentor estabelecer bases firmes de beneplácito e 

comprazer para as mentes nascidas nos novos tempos de fartura. A memória antiga não era 

apagada, mas era tolerada com mal-estar pelos responsáveis pela governabilidade. “Quem 

preferirá lembrar da dor em lugar da felicidade?”, perguntavam os governantes. “Vamos 

trabalhar e ser felizes na Verdade que Liberta, não nos lamentar pelos tempos em que os 

apêndices e seus conteúdos imperavam”). 
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Seguindo as ordens da Cartilha para o Bem-Estar, Rachel trabalhava apenas sessenta 

horas por semana, mas seu marido completava as oitenta horas obrigatórias. Várias vezes ele 

deixava de almoçar ou almoçava rápido diante do computador, o que a deixava orgulhosa do 

compromisso dele com a Verdade. Recentemente, ele dera entrada com um pedido especial 

de aumento da carga horária semanal para noventa horas semanais, o que fora saudado em 

sua empresa, pois um arquiteto tão empenhado, trabalhando para a maior empresa de 

pesquisa terráquea de armazenamento e seleção de dados Moderno-Antigo, era motivo de 

orgulho tanto para os colegas quanto para os dirigentes. Iam felicitá-lo em seu box de 

trabalho de 2 x2 metros quadrados. Ele, alto, se encolhia para colocar a cabeça do lado de 

fora e sorrir de volta; apesar do aperto, retornava hábil a seu posto, sempre a postos, e 

completava com rapidez, ousadia e presteza suas tarefas. Porque ninguém mais se importava 

em passar muitas horas com a família e os amigos como os terráqueos do passado; todos 

tinham aprendido, com a Redentora, que a revolução sobrevivera a duras penas, pintadas 

com base nas tintas fortes do labor e do sacrifício, e o ócio gerava a contestação, que por sua 

vez gerava a revolta, que por sua vez gerava a guerra — embora as guerras tivessem sido, 

como o próprio governo propagava, justificadas pela busca por território, recursos naturais 

ou agentes humanos. Todos queriam trabalhar o máximo e as inovações tecnológicas 

permitiam que os sentimentos, considerados desprezíveis por todos (menos aqueles dirigidos 

à propagação da Verdade que Liberta), mas que insistiam em existir, pudessem ser sufocados 

graças ao controle efetuado pelas telas da Controladoria Geral dos Cidadãos, que permitiam 

às forças governamentais vigiar, porém não permitiam à pessoa vigiada saber da vigilância. 

Tanto esforço devia-se ao fato de que, como o trabalho era a única razão para se existir, para 

que ele acontecesse como se deveria, a segunda maior intervenção propagandística terráquea, 

depois da dedicada contra os apêndices, era aquela contra os sentimentos. 
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O marido de Rachel era tão bem-visto na empresa que seu nome era cogitado para um 

cargo importante dentro da sua firma. Mas em uma quarta-feira ele não retornara e, daquele 

dia em diante, não retornaria nunca mais. 

 

Rachel procurou seguir o protocolo de desaparecimento de pessoas. Primeiramente, 

dirigiu-se à empresa do marido, a fim de informar-se sobre seu paradeiro.  Infelizmente, 

todos pareciam estupefatos com a situação envolvendo um funcionário tão exemplar e não 

puderam ajudar em nada. Em seguida, Rachel foi a um posto avançado da Controladoria 

Geral dos Cidadãos, um local que os antigos denominavam delegacia. À época das chamadas 

delegacias, estes setores cuidavam do registro e da apuração de crimes, mas com a 

intervenção propagandística sistemática dos governantes sobre as personalidades dos 

terráqueos, conclamando-os regularmente a suas funções laborais, a anterior função destes 

órgãos de controle tornara-se obsoleta. Porque os terráqueos sabiam que não deveriam 

mencionar ou experimentar qualquer tipo de crise, mas sim trabalhar tanto quanto 

pudessem. Logo, Rachel encaminhou-se àquele setor calma, sem trair as emoções confusas 

que a dominavam e que ela pretendia sufocar, foi-se sem deixar de observar sua 

indumentária, que deveria condizer com a de uma cidadã de bem devotada ao trabalho até as 

raias da exaustão. Contudo, em lá chegando, os funcionários limitaram-se a dizer que ela 

seguisse à risca o protocolo de 72 horas e esperasse em casa pelo retorno breve de seu 

marido, arquiteto inestimável; dispensaram-na não sem antes dizer que Rachel não se 

deixasse desviar por qualquer emoção (olhos firmes sobre ela), para que não esquecesse de 

cumprir sua carga horária semanal de trabalho de modo integral, principalmente porque era 

uma escala reduzida. 
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Rachel saiu do setor atônita, dominada pela estupefação de ver-se refém de 

sentimentos descontrolados, que contradiziam totalmente os bons hábitos de conduta 

preconizados pelas cartilhas saneadoras de comportamento da Redentora. Em um planeta 

Terra sem partido, as escolas terráqueas sem partido comungavam do princípio de que a 

contenção emocional era a arma perfeita contra as dissidências ideológicas que conduziam às 

guerras. A simetria da Verdade que Liberta libertava os cidadãos para o usufruto da paz 

cidadã que deixa as mãos livres para a construção de um mundo de todos. Mas nem mesmo 

estes dizeres estatais, tão sobejamente conhecidos por ela, permitiram-lhe afastar o simples 

desejo de rever seu marido. Em mais de trinta anos de vida, sempre suplantara a ideia de 

envolver-se em controvérsias consigo mesma, no entanto lidava ali com uma realidade toda 

nova, que a alienava das leis de seu mundo. Rachel, conhecedora de seus deveres de nova-

terráquea, reconheceu a vergonha de se perceber vítima da intuição. Seu corpo gritava um 

silêncio doloroso sobre a desaparição de seu marido, e o amálgama destas sensações tão 

mundanas, físicas em sua eletricidade emocional, davam-lhe a exata dimensão do quanto em, 

pouco mais de 24 horas, se desumanizara.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

As 72 horas protocolares transcorreram sem que Rachel negligenciasse seu horário de 

trabalho mínimo reduzido ou o pensamento constante no marido. Sentia-se oficialmente 

perdida em emoções, crime grave na Terra, acarretador de punições exemplares aos 

reincidentes. Ela começava a perceber que se dispersara tanto a ponto de ter afetado em 15% 

a qualidade de sua produção na empresa, registro feito pelo supervisor em sua caderneta 

única de trabalhadora. 

 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 75 | 



Após 120 horas do desaparecimento de Oscar, Rachel atravessou a porta de entrada da 

empresa aos prantos, escondendo amedrontada o rosto tristíssimo. Como poderia ele ter 

sumido sem dar maiores explicações a sua esposa grávida? Por que a gestão geral da Terra 

mostrava-se tão negligente em apresentar as informações sobre as buscas a seu marido? 

Sempre se preocupara em ser uma cidadã de bem exemplar; por que agora, no momento 

mais doloroso de sua vida, não recebia uma resposta à altura de seus governantes, a quem 

jurara respeitar de modo incondicional? As lágrimas rasgavam rios em sua face e 

recrudesciam sua confusão, o que a impediu de perceber que entrava em um bar 

transgalático atrás de uma bebida alcoólica. Quando deu por si, sentava-se à beira do balcão e 

pedia uma cerveja venusiana. 

 

Aquele lugar era uma das poucas zonas mistas[4] de diversão da cidade, portanto os 

terráqueos, protegidos por suas leis de vigilância, higiene e conservação, pouco ousavam 

adentrar ali, muito menos mulheres terráqueas grávidas, que recebiam recomendações 

explícitas para não frequentarem zonas mistas, em nome do respeito aos valores das famílias, 

da Verdade que Liberta, em suma, dos valores da Terra. Uma mulher grávida terráquea, 

ainda mais em franco descontrole emocional, não tardaria a atrair os monitores do 

Departamento de Condutas Familiares, que, ao interceptá-la naquele ambiente por ocasião 

de desvio de conduta recatada, do lar e da higiene emocional para damas de fino escol como 

ela, aplicar-lhe-iam uma multa e estragariam a diversão daqueles viajantes intergaláticos, 

cansados de suas viagens longínquas e dos ditames morais da Terra, com os quais 

costumavam não concordar. Antevendo a dimensão do inconveniente, uma mesa de seres 

masculinos plutonianos se levantara e se organizara para expulsar Rachel pelos cabelos, 

pouco se importando se iriam machucá-la, pois, uma vez registrados como viajantes, os 
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acordos entre planetas consideravam que as leis da Terra não serviam para punir 

exemplarmente habitantes de outros planetas em crimes leves. 

 

Acontece que o dono do bar era um terráqueo de feições híbridas que observara a cena 

toda com atenção e, enquanto secava uma tulipa de cerveja do lado contrário do balcão no 

qual Rachel se encontrava, antecipara-se à movimentação dos sempre imprevisíveis nativos 

de Plutão, dizendo com voz baixa mas firme para a mulher: “Siga-me!”, ao que ela, como que 

despertada de sonhos imprevisíveis, obedecera, seguindo-o através de um corredor que 

terminaria na porta de um salão interno daquele bar. Rachel não seguiria, em condições 

normais, um perfeito desconhecido para a área interna de um bar zona mista, mas, guiada 

por sua intuição, soube, estranhamente, que obedecer àquele homem era uma boa opção. A 

cada passo, a tranquilidade e o bem-estar invadiam-na com tanta força, que se percebeu mais 

uma vez dominada por sensações. Dentro do cômodo, notou tratar-se da casa de família 

daquele pequeno empreendedor terráqueo. Nada, contudo, poderia prepará-la para o que 

viria a seguir. 

 

A sala onde se encontravam assemelhava-se aos ambientes conhecidos como “country” 

dos espaços Norte-Terra. Mobiliar e decorar uma casa com informações de outro hemisfério 

era muito custoso, pois exigia pesquisa e reprodução de elementos de uma região com a qual 

os sul-terráqueos mal tinham contato. Os objetos, contudo, não pareciam reproduções, mas 

sim peças autênticas, até mesmo as paredes cobertas por tábuas de madeira existentes 

apenas na parte Norte do planeta. Tudo impossível de ser pago por uma família que teria 

dividendos modestos demais para aquela empreitada. Todavia, o espanto de Rachel seria 

ainda muito maior. Pois a grávida considerava aquele dono de bar extremamente híbrido 
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para os padrões de união matrimonial atuais da Terra, embora ele fosse ao menos quinze 

anos mais velho que ela, o que teria lhe permitido escapar das rígidas leis de pureza étnico-

racial vigentes e ter sido filho de uma família Norte-Sul. O espanto, porém, foi encontrar a 

mulher dele: loura de olhos azuis, pele muito branca, padrão muito distante daquele 

esperado para uma mulher gerada sob as características do ramo afroameríndio, 

predominante naquela região Sul do mundo. Uma mulher Norte-Terráquea autêntica! Como 

seria possível? Rachel mal se recobrara daquele espanto e adentra correndo a sala uma 

criança de tez terracota, mas de traços Norte-Terráqueos. Um menino por volta de dez anos, 

que aparentava ser um legítimo híbrido, filho da união Norte-Sul. “Há duas formas de contar 

uma história”, disse-lhe o dono do bar, “a oficial e a verdadeira”. 

 

François era o nome do dono do bar, e ele prosseguiu: “Fui um homem que ousou, com 

o tempo, saber a verdade sobre nosso planeta, assim como seu marido, e esta é a razão pela 

qual ele desapareceu”, disse o filho de uma família franco-argelina (ele explicou que este era 

um ramo étnico-racial comum no Norte), mas com antepassados Sul-Terra, por isso pudera 

em sua época, quando isto ainda era possível, empreender sua viagem migratória para as 

esferas austrais do planeta. Sua esposa, contudo, bem mais jovem que ele, uma francesa pura, 

não gozaria de tal privilégio e só pôde percorrer a rota Norte-Sul com o auxílio de resistentes 

responsáveis pela circulação de pessoas entre os dois hemisférios. “Vivemos uma tragédia 

repetida diariamente em farsa”, ele respirou fundo ao emitir esta frase, antes de dirigir seu 

olhar a Rachel. “Este é o tipo de colocação que você encontrará escrita nos apêndices, os 

mesmos que o cinismo do governo terráqueo insiste em sonegar, pautando seus discursos em 

mentiras sobre os conteúdos destes apêndices, que antes nos trouxeram independência e 

autonomia. A Redentora usurpou nosso passado para evitar nosso futuro, deixando-nos 
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como legado um presente planificado e alienado. Resta-nos a Verdade que Liberta, a 

Disciplina, o Trabalho. Palavras como Prazer, Desejo, Conhecimento, foram-nos furtadas. É 

contra a mentira pregada todos os dias contra os apêndices que lutamos.  Nós, os resistentes, 

neste quadrante planetário conhecidos como martí-bolivarianos, tentamos destruir a fala 

institucional e mostrar o que há por trás da Organização e Propaganda terráqueas.” 

 

“Seu marido Oscar, Rachel, era um trabalhador exemplar de sua empresa até entrar em 

contato com os apêndices. Por ser funcionário altamente treinado e de extrema confiança, 

permitiram-lhe contato com dois apêndices considerados muito perigosos pela Redentora: 

História e Literatura. A missão era altamente confidencial, com certeza Oscar não lhe 

informou a respeito, tampouco poderia fazê-lo, devido ao monitoramento constante dos 

olhos da vigilância governamental. Ele precisava consultar estes dados para viabilizar os 

processos de reestruturação da empresa, cuja sede, aqui neste balneário que no passado fora 

conhecido galáxia afora, requeria pesquisa intensa sobre os apêndices. Ainda que bem 

treinados, os governantes sabem que tal perfil de consulta pode levá-los a perder alguns dos 

membros mais destacados de suas frentes de trabalho. Aconteceu com Oscar. A História da 

Arquitetura fê-lo reconhecer a linha cronológica das mentiras forjadas pelos governantes; a 

Literatura mostrou-lhe, através da estética, as consequências sociais dos condicionamentos 

mentais a que somos submetidos. Conhecedor das técnicas mais avançadas de ocultação de 

informação, Oscar escondeu muito bem o que viu e pretextou investigar possíveis dissidentes 

da Redentora nos órgãos de cadastramento e rastreamento dos cidadãos — esta foi a forma 

como ele nos encontrou. Sabemos que somos rastreados, mas algumas das melhores mentes 

do governo terráqueo trabalham como agentes duplos, para a Redentora e a Resistência. 

Quando ele chegou aqui, neste mesmo bar, sentando-se no mesmo local que você, pedindo a 
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mesma bebida, olhando-me fundo nos olhos, eu soube que ele tinha sido tocado pelos 

apêndices. Deste dia em diante, tornou-se peça fundamental da nossa organização 

clandestina.” 

 

“Como eu disse, ele sabia dos riscos que corria e sabia também que a Redentora poderia 

um dia capturá-lo no movimento duplo. Pessoas ‘recolhidas’ costumam desaparecer dos 

registros oficiais e, se alguém as reclama, elas simplesmente não conseguem ser identificadas, 

não obstante a enorme eficiência de nosso sistema de monitoramento de cidadãos. Elas 

estranhamente tornam-se ‘desaparecidos’ políticos. Mas o governo precisa dispor de uma 

desculpa oficial, e a imputada sobre seu marido seria a de desvio de informações 

confidenciais por causa da prática da sodomia. Um crime como a sodomia ou qualquer outra 

prática que não conste do receituário dos livros sagrados da Verdade que Liberta pode ser 

punido com a morte estatal. Oscar, contudo, em um acesso de ousadia, recusou-se, segundo 

nossos informantes nas salas de exploração de conteúdos subversivos, o que se chamava no 

passado de ‘câmaras de tortura’, a assinar o documento no qual admitiria os crimes de alta 

traição por desejos sexuais inconvenientes às práticas da Sociedade de Bem. Se é para mentir, 

ele disse, usemos palavras diretas, como aquelas que constam dos apêndices; escrevam aí : 

‘Oscar traiu a Terra, porque quis dar o cu’; se escreverem isso, eu assino. Os interpeladores 

do governo mostraram-se chocados com o uso de palavras banidas do vocabulário há 

décadas; como poderiam eles, pessoas destacadas que zelavam pelo bem da Terra, serem 

insultados com o uso de palavras daquele perfil? O emprego de palavras terríveis saídas dos 

apêndices foi a gota d´água para os altos funcionários do setor corretivo de cidadãos. Oscar 

nem foi liberado para retornar a sua mesa de trabalho e simular estar tudo bem — antes de 

assumir sua pena de décadas de trabalhos voluntários para a Redentora, uma pena muito 
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mais comum do que se imagina. Daquela sala mal iluminada, ocupada por uma dezena de 

altos funcionários Sul-Terráqueos dos setores de controle de cidadãos, ele foi arrastado — 

não sem antes sangrar muito com as surras corretivas a que o governo terráqueo julga coibir 

o pensamento de seus filhos mais lúcidos — para a Ninguém-Terra, aguardando a abertura 

do portal para regiões de outros planetas do Solar-Sistema correligionárias do governo 

terráqueo da Redentora.” 

 

“Mas nós conseguimos localizá-lo, Rachel, nossos voluntários em outros planetas 

souberam que ele teria sido levado para Vênus, depois teletransportado a Saturno para enfim 

ser transferido em uma longa viagem de anos-luz para Plutão, ao longo da qual seu cérebro 

seria ‘descarregado’ de todas as informações que ele descobrira e aprendera nos apêndices. 

Graças à burocracia marciana, que retarda a viagem a Saturno, podemos interceptar seu 

marido no território saturniano com a ajuda da esquadra de resgate plutoniana, que não 

obedece aos acordos diplomáticos da Terra e, portanto, não se sente obrigada a respeitar as 

leis terráqueas. O portal para a Ninguém-Terra terá novo processo de abertura daqui a três 

meses. Venha conosco, Rachel, siga-nos e poderemos resgatar juntos seu marido, importante 

elemento do martí-bolivarianismo.” 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

O Sol terráqueo nascia solitário sobre o deserto, a chamada Ninguém-Terra. Aquela 

imensa faixa de terra ressequida separava Rachel da Terra e do mundo desconhecido que se 

descortinava diante dela. Por ser sua viagem ilegal, ela precisava sair correndo, aos seis 

meses de gravidez, atravessando aquele oceano de areia, em direção ao portal, que só se 

manteria aberto por duas horas. Pelos cálculos de seus novos amigos, eles conseguiriam 
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atravessar aquela imensidão, se corressem o máximo que pudessem, em até uma hora, ao 

final da qual apanhariam os documentos falsos com os resistentes da Portal-fronteira para 

que pudessem atravessar o portal. Teriam que correr também para evitar os cães e a polícia 

terráquea — ainda mais reforçada do que dentro dos perímetros urbanos —, a qual evitava 

que as pessoas abandonassem a redenção. 

 

Rachel esperava apenas, ao final daquele deserto, reencontrar seu marido e trazê-lo de 

volta para casa. 

  

[1] Apêndices: tudo aquilo que outrora servira à população terráquea, mas se mostrou infrutífero com o passar do 

tempo. Os apêndices eram escritos nos documentos oficiais com letras minúsculas, mesmo no início de frases. 

[2] Tão logo a Redentora fora instaurada, os apêndices foram terminantemente proibidos nas escolas e seus 

seguidores, professores, estudiosos, defensores, foram perseguidos, alguns até o ponto de serem “extintos”. 

[3] A população terráquea costumava chamar os conteúdos dos apêndices simplesmente de conteúdos. 

[4] Locais que permitiam a frequência simultânea de terráqueos e habitantes de outros planetas do Sistema Solar. 

 
 
 
 
 
 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 82 | 



 
 
 
 
 
 
 
 

Deborah Happ | Escritora e roteirista. Tem 29 
anos, vive em São Paulo, mas morou em tantos 
lugares que mal consegue contar. Neta de judeus 
refugiados e índias estupradas. Fala pouco, mas 
berra por escrito. Publica histórias curtas e outras 
coisas no blog Felimpropano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://felimpropano.blogspot.com.br/


 
buraco 
 

i moça. Mooooça. 

Abri os olhos um pouquinho. Não sabia bem onde estava. Tudo ao 

meu redor era escuro e úmido. A única luz vinha de um buraco lá em cima, 

bem longe. Ainda dava pra ver o céu branco de poluição e neblina. 

— Tá tudo bem, moça? 

Me virei, lentamente, dando conta de toda a dor que estava sentindo. Meu pescoço, 

atrás da cabeça, minhas pernas. Engoli um pouco de sangue. 

A voz que falava comigo era suave, vinha de algum lugar à minha esquerda. Não 

consegui distinguir nada além disso. Coloquei a mão na cabeça e senti que estava grudento. 

Não sabia se era água suja ou sangue ou qualquer outra coisa. Preferia não ter que descobrir. 

— Você caiu lá de cima, moça. Foi um tombo e tanto. Pensei que tinha morrido. 

— Eu não morri? — me forcei a dizer — Que lugar é esse? 

— É o submundo. 

— Pensei que tivesse dito que eu não tava morta. 

— Não, não o inferno — ouvi a voz suprimir um riso — O submundo. O mundo tá lá em 

cima, ó. A gente tá aqui embaixo. 

De repente, me lembrei de tudo. Levantei para sentar, sentindo todos os músculos e 

nervos do cox e das pernas gritarem. 

— E 
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— É mesmo! Eu caí! Eu sabia que nunca deveria andar em cima dos bueiros gigantes 

por um motivo! 

— A gente sempre tem motivo pra tudo. 

— Ai não! E justo hoje que eu tinha que ir no banco pagar o cartão atrasado e eu tava na 

rua só por cinco minutinhos que depois eu tinha que voltar pra casa e terminar meus freelas e 

minha dissertação e ligar pra minha mãe e ainda nem sei o que fazer para o jantar. 

— Bom, aqui embaixo tem uma hortinha. Tô ficando muito bom em culinária vegana 

crudívora. Menos quando aparece um rato, aí eu sou onívoro crudívoro. 

Houve um momento de silêncio. Imaginei a textura do rabo do rato passando pela 

minha língua como um espaguete grosso e peludo. 

— A gente tem que sobreviver, né? É muito bom quando cai pipoca também. 

— Eu preciso muito sair daqui. 

— Ou você pode esquecer seus problemas e ficar aqui embaixo. 

— Não. A gente tem que resolver nossos problemas, senão eles resolvem a gente. É o 

que minha mãe sempre diz. 

— Você faz tudo que sua mãe quer? 

Achei meu celular na bolsa. A luz me cegou por alguns instantes. Ouvi meu 

companheiro de buraco gritar também. 

— Sem sinal. Merda de Tim. 
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— Aqui embaixo nenhuma operadora pega. Nem 3G, nem nada. Foi a primeira coisa 

que joguei fora quando caí aqui. 

Finalmente direcionei a luz para meu interlocutor. Parecia um mago, mendigo ou um 

hippie louco. Talvez fosse os três. Estava sujo, barba e cabelo compridos e despenteados, um 

terno velho surrado. Parecia perfeitamente feliz. 

— Faz tempo que você tá aqui embaixo? 

— Eu cheguei a contar 96 dias. Para todo dia que eu tava aqui, fazia um risquinho no 

chão. Depois, perdi a conta. Foi quando comecei minha hortinha e a me dedicar à meditação. 

— Três meses? Faz mais de três meses? Ninguém veio te procurar? Sua família, seus 

amigos, os bombeiros? Ninguém? 

— A polícia vem às vezes. Ainda bem que eu não tenho um colchão, senão tirariam de 

mim. Eles vêm, fingem que não me vêem e vão embora. No começo achei que fossem me 

ajudar, depois tive medo, hoje só fico feliz que me deixam em paz. 

— Você não sente falta do mundo lá fora? 

— Não muito. Eu vivia pros outros, sabe? Trabalhando pros outros, gastando dinheiro 

pros outros, deixando os outros felizes. Esquecia de mim. Não sei porque corria tanto, me 

esforçava tanto. Eu não precisava de nada daquilo. Agora sei que só preciso estar aqui, com 

minha hortinha. 

— Sempre quis uma horta. Não cabe no meu apartamento e eu nem tenho tempo pra 

cuidar. 

— Se quisesse mesmo, você criava tempo. 
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— E nem adianta. O apê não é meu. Nem sei onde vou estar morando ano que vem. 

— Aí é só escolher um lugar que cabe sua horta. O que mais você queria fazer que não 

dá tempo? 

— Queria viajar o mundo. Fazer um mochilão pela América Latina antes de mudar 

definitivamente para a Europa. 

— É, viajando não dá pra carregar a horta. Tem que escolher um dos dois. 

— Tem tanta coisa pra ver no mundo e a gente aqui, nesse buraco. 

— Fale por você. Esse buraco é meu mundo inteiro. 

— Você nunca tentou sair daqui? 

— Pra quê? 

— Pra... Sei lá, criar uma horta maior, abrir um food truck orgânico. 

— Viu? As pessoas lá de cima só pensam em dinheiro e em trabalho. Pra que quero 

fazer parte disso? É muito melhor ficar aqui meditando, sem ninguém me cobrando o dia 

inteiro. 

— Preciso muito sair daqui. 

— À vontade. 

Ouvi-o mexer ao meu lado e começar a meditar. 

Tinha que haver um jeito de sair daqui. Tem que ter. 
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carne bamba no espeto 
 

m professor antigo tem me assombrado os pensamentos. Foi ele quem me apresentou a 

Batailles, Artaud, Mallarmé e a tantos outros que o corretor do word não reconhece. 

Isso quando eu tinha vinte anos. Eu não entendia quase nada do que lia, mas pressentia sem 

palavras que aquilo não era pra entender. Assim como os olhos do professor, duas pupilas 

incompreensíveis que levavam choque diante do olhar dos outros. Ele era assim. O mundo 

todo gotejando por dentro. E eu gostava, achava que era seu charme durante as aulas. 

Um dia ele me deu seu livro de presente. Vida de escritor no Brasil é assim, se a gente 

não dá nossos livros, eles encalham em casa, me disse com as mãos tremendo. Nunca li. Quer 

dizer, li só o primeiro conto, bem rápido e quase irritada, a leitura me tomava o tempo de 

Dostoiévski e Kafka. Não me lembro de muito, só que a história se passava num lago azul 

escuro, cercado por um céu quase negro, feito suas pupilas quando descobertas. Seus olhos 

estavam impressos naquelas páginas, ele não conseguiria escrever de outro modo.  

Naquela época, nossos raios de vida se cruzavam a todo instante, ligados por alguma 

força de acasos, personagens ou frase qualquer cravada dentre as tantas que líamos. Suas 

aulas dispersaram até acabar, mas nos encontramos logo depois num outro curso, dessa vez 

de filosofia. Pra mim, era uma eletiva da faculdade, pra ele, bom, eu não sabia o que era pra 

ele. O professor era professor e não aluno, com idade de adulto formado. As aulas eram 

quinta à tarde e naqueles tempos eu ainda acreditava que todo adulto formado trabalhava de 

marcar ponto.  

U 
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Um dia, depois da aula, tomamos o mesmo caminho. Foi assim de repente, não deu 

tempo de disfarçar direções opostas. Íamos os três: eu, ele e o silêncio. Ele tinha horror de 

dividir silêncio, estava dito nos seus olhos que não paravam de piscar. Eu era tímida, mas ele, 

de uma timidez que derretia. Me enchi de boa vontade e conduzi mais uma de nossas 

pequenas conversas. Li seu livro e gostei muito, menti. Mas era uma mentira por verdade. O 

livro inteiro estava nas suas pupilas que tremiam. Ele me olhou, todo vazado de surpresa. 

Puxa, que bom. Quer dizer, não lembro se ele falou que bom ou fico feliz ou qualquer outra 

junção pronta de palavras. Mas disse Puxa, isso ele disse. Era um Puxa que entregava tudo, 

um lamento do fundo de si, de quem já não acredita mais no eco de suas linhas. Ele não 

queria ser olhado, ele queria mais que tudo ser olhado. Os dois ao mesmo tempo. Foi naquele 

dia que ele deixou de ser meu professor. 

 

*** 

 

Nossos raios de vida se descruzaram, puxaram tanto que romperam. Eu tinha vinte 

anos e todo o engano do mundo. Ele era carne viva e crua. Não pensei mais nele, segui com 

minhas mentiras e com meus sonhos. E aí, uns dez anos depois, fiquei sabendo sem mais 

nem menos, como uma notícia que nos chega por engano: se matou. Não me contaram como 

nem tive coragem de perguntar. Um grupo de ex-alunos forjou uma homenagem, tão forjada 

quanto a leitura de seus livros. Não fui pois fiquei sabendo tarde demais, aliás fiquei sabendo 

tarde demais de sua morte, talvez seus olhos já tivessem sido comidos quando soube que já 

não brilhavam. 
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Mas hoje penso nele, hoje, ontem e anteontem. Meus raios de vida se cruzam com os 

seus de morte. Procuro seu livro na estante, em busca de pistas que me expliquem seu 

destino. Em vão. Seu livro não está em lugar nenhum, não encontro um sussurro sequer que 

me diga: ele se matou por causa disso. Qual foi o último livro que ele leu? Que teoria cortou 

seus pulsos? Qual foi sua última gota de pensamento? O professor todo se debate em minhas 

paredes apertadas. Ele morava sozinho numa kitinete na Tijuca, suas paredes apertavam 

tanto quanto as minhas. Mas seus pensamentos eram compridos compridos compridos — se 

esticaram até parar em mim. 

O professor deixou rastros mudos.  

Hoje penso em como se matou. Me olho no espelho antes do banho. Minhas pupilas 

descobertas. Seu corpo jogado no chão do banheiro, o resto dos comprimidos caídos da mão. 

A boca entreaberta já seca, a bunda de fora envergonhando o ato. Lembro das cartelas de 

Valium enquanto roço a caixa de remédios, o máximo que já tomei foram dois comprimidos. 

Quantos restam na cartela? Tomo um chá ou café ou vinho, essas bebidas que desenroscam 

pensamento, sentada na escrivaninha que fica colada na janela do quarto. Já é de noitinha e 

meu corpo todo se debruça pra fora. Conto os andares até as pedras portuguesas lá embaixo 

— um dois três quatro cinco seis sete. O corpo do professor estatelado na calçada, a cara 

achatada de sangue, os ouvidos invadidos por buzinas que urgem passagem. Ou sua barriga 

fincada na grade em lança, meio dentro, meio fora do prédio, carne bamba no espeto. 

Enquanto bebo vinho penso em que roupa vestiria. Se um vestido curto, com uma calcinha 

nova convidando culpas, ou sem escovar os dentes e com o pijama que uso agora, eu toda 

repulsa. Com que roupa vou morrer? Tenho trinta anos, não marco pontos, à tarde esboço 

livros que os outros quem sabe um dia forjarão ler. Entre uma frase e outra vejo seus pulsos 
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cortados no chão da sala, seus braços marrons de sangue seco, sua cara branca de morte. 

Suas mãos tremeram quando fincaram a faca, feito quando me deram o livro? Quando é que 

a dor vira alívio? Agora o dinheiro não precisa mais dar, não preciso mais marcar pontos, 

nem ter filhos, nem casar, nem poupança, nem plano de saúde, nem previdência. Tenho toda 

a estabilidade da morte. Sacudo a cabeça, afasto as visões. Por enquanto ainda não. 

Ainda tem os livros que quero ler. 
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cidade impossível 
  

la que tinha uns melindres de astronauta com aqueles bracinhos leves que levitava 

lentos num gesto sem qualquer finalidade — ela que me mostrou que podemos mexer os 

braços no meio da rua de um jeito inútil, a simples razão de ser de um movimento —, ela que 

finalmente um dia me olhou com o anil tresvariado de um olhar que também não tinha 

finalidade alguma e me falou que vinha de longe, de muito longe, e precisava de dinheiro pra 

voltar pra lá. Ela que de repente levantou o dedo e apontou para o céu e eu já nem segui o 

gesto com os olhos porque imaginei que fosse apenas um erguer de braços e um apontar de 

dedos livres e desvinculados das significações mundanas: ela de fato me apontava a Lua. 

Ela que rodopiou devagar com o dedo em riste sempre na direção prateada do astro, os 

cabelinhos em tufos de sebo, manteiga e graxa, É de lá que eu vim. Nessa hora pensei que até 

o Pequeno Príncipe tinha sido mais sutil no revelar das origens, e o Pequeno Príncipe era 

uma criança, ela não, ela era toda ela uns gestos alienígenas, a boca séria parecendo que entre 

os lábios um morango polpudo fendido no meio, e o camisetão sobre os seios firmes e sobre o 

mísero da coxa que era necessário cobrir, embora eu desconfiasse que a necessidade de cobrir 

qualquer coisa também não se materializava nela como algum impulso que direcionasse um 

gesto, uma camiseta, um escrúpulo. Ela que era toda ela desvinculada me apontava a Lua na 

explícita intenção de apontar, rompendo a apoteose da espontaneidade numa súbita precisão 

de símbolos; o dedo e a Lua. 

Atrás de nós o homem do bar já estalava na chapa o meu queijo e olhava a moça numa 

precaução desnecessária, e, antes que ele a afastasse batendo o sapato no chão, pedi que ela 

E 
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sentasse comigo e fiz ao garçom o 2 com os dedos, magicamente dobrando o número de pães 

com carne e queijo – e ela agora apontava dois dedos para a Lua. Os pés ela raspava no chão 

como se coçasse na pedra os calos grossíssimos, mas depois pensei que nem para coçar ela 

devia ter um gesto certo, Você precisa voltar para a Lua? Ela olhava as mãos estendidas 

contra a luz da rua e respondia evasivamente que sim. 

Na Lua, todas as mulheres são assim como você? Ela sorriu de repente rasgando o 

morango dos lábios num rompante que me assustou, Assim como? Assim perfeita. Ela baixou 

os olhos até o centro da mesa e deixou o morango se refazer devagar, numa quase tristeza que 

vinha de algum lugar muito dentro dela e que escapava imune à racionalidade e às 

significações — ela simplesmente esquecia que havia alguém ali com ela. Ela que até agora 

tinha deixado os braços dançando livres e as mãos em desenhos aleatórios, ela que não tinha 

amarras de repente enlaçou as pernas num abraço de si mesma, num repentino frio urbano 

que tinha a melancolia das garoas esfumaçadas em torno dos faróis dos carros, para-brisas, 

buzinas. 

Põe esse casaco, põe? Ela que não me respondeu e de repente riu alto demais, logo me 

olhou com o anil impenetrável entre os cílios longuíssimos, Você acha que resolve? Pensei 

que estivesse com frio. Na minha cidade faz muito calor de manhã e muito frio à noite, eu 

faria uma poesia sobre isso, se soubesse escrever, ela disse. Que cidade? Na Lua. Ah. Eu nem 

sentia a diferença, porque a gente vivia embaixo. Embaixo? Túneis. Certo. Túneis enormes, 

dão a volta na cidade. 

Os sanduíches chegaram embebidos em gordura e ela imóvel olhava o prato numa 

devoção pagã, Não comemos hambúrguer nem queijo na Lua, na Lua a gente come as 

irmãzinhas, as que vão ficando fracas, na Lua há muitas irmãs mas há muito desperdício. 
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Desperdício? Sim, matam muitas à toa, outras ficam nos túneis como eu quando poderiam 

fazer poesia sobre o calor do dia e o frio da noite, outras caem de lá. Você caiu? Eu fugi. e caí. 

Ela, que tinha fugido do desperdício lunar e tinha caído aqui nessa cidade, comia o pão 

sem desperdiçar migalha, o morango dos lábios brilhantes de manteiga e a língua que, essa 

sim, era precisa nos gestos famintos. Ela que tinha fugido do desperdício e tinha caído nessa 

cidade onde as almas são tão bem aproveitadas, cidade de poetas que não sabem que são 

poetas, que apenas sentem alguma coisa no estômago como fosse uma beleza pronta que se 

vaza lenta sem letras, palavras, sem queijo. Nessa cidade linda onde não se devoram as 

irmãzinhas, Você comeu suas irmãs? Ela limpou a boca no ombro da camiseta, Não, nós 

comemos as irmãs dos outros, é uma troca, só que as maiores irmãs vão para as menores 

famílias. E na sua vez você fugiu? 

Ela ergueu de repente as pernas equilibrando na cadeira até tocar os joelhos com a testa 

e respondeu abafado, entre as coxas, Fugi porque queria escrever, e no túnel não tinha luz, 

mas aqui ninguém não escreve, aqui é igualzinho lá, todo o mundo em movimento, ninguém 

não fica, só tem rua. Na Lua tinha rua? Não, só tem o trem, e tem quem fica em cima e quem 

fica embaixo, no túnel, e quem fica em cima anda no trem, quem fica embaixo faz o trem 

andar. E qual o seu nome? 

Ela que era um anjo caído da cidade Lua onde as irmãs são desperdiçadas e não se pode 

escrever porque no túnel não tem luz, justo ela que era tão necessário ser chamada de alguma 

coisa especial, explicou que não tinha nome, porque o pessoal do túnel nunca tem nome já 

que não dá pra ouvir o nome de ninguém embaixo do trem, nem adiantaria chamar, você 

gritaria Maria! e todas continuariam correndo segurando os ferros e arrastando o trem 

quilômetros e quilômetros. Perguntei se gostava de Luna, e ela sorriu e corou de leve, e eu 
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fiquei sem saber se ela achou de uma patética obviedade a minha escolha ou se ruborizava só 

pela lisonja de ter um nome. 

Minha mãe era mais bonita que eu. Não pode ser! Ela foi alimento de uma família de 

fora do túnel, trocaram por uma criança minúscula, não deu nem três dias minhas tias já 

tinham fome, essa coisa de comer hambúrguer é melhor, mas fico pensando o que será que 

vocês trocam com as famílias das vacas. Luna tentou passar os dedos entre os cachos, 

juntando mais gordura à maçaroca morena. Eu tenho uma aula agora, mas eu posso subir 

com você e você toma um banho, quer? 

Ela que era um anjo caído do fundo das crateras da Lua me olhou dessa vez com olhos 

quase inumanos e alguma coisa no morango dos lábios sibilou deixando toda ela numa 

imprecisão de traços que me fez pensar que ela não estava inteiramente ali, Na Lua quase não 

temos água. Água faz muito bem, você vai ver, vai poder desembaraçar os cachos. Para quê? 

E de repente eu não sabia dizer para quê se desembaraçam os cachos e para quê não se 

deixam os cabelos para sempre cheios de gordura, manteiga, graxa e as unhas escuras e o 

rosto chamuscado de fuligem, Pra você não ficar mais tão sozinha. E ela retrucou que era só 

para que eu gostasse mais dela. 

Então eu percebi que ela, a moça deslumbrante, mas em todos os sentidos lunática, 

alienada, maluca, perigosa, imunda, das pernas e ombro de fora, dos pés descalços e forrados 

de uma carcaça cinzenta de urina, cimento, grama, vidro, areia e cigarro, ela que eu tantas 

vezes vira e nunca tinha pensado que pudesse falar, que pudesse pensar, que pudesse 

precisar de dinheiro para voltar para a Lua, justo ela era incrível. 

Não no sentido de inacreditável, porque a essa altura eu já pensava em completar o 

preço da passagem de volta para a lua. Ela era toda ela uma impossibilidade. Ela, logo ela que 
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até então não tivera nome, fugira de um lugar que, fosse onde fosse, certamente era um lugar 

que por muito pouco não a devorou numa troca injusta com as famílias dos trens, não a 

macerou num acidente de trabalho nos túneis, não a deixou toda a vida sem luz, sem 

espelhos, sem cores. 

Eu gosto de você assim, pode continuar suja. Vou pensar. Luna cruzou as pernas e se 

encostou na cadeira olhando os carros velozes na rua. Ela tinha o ar de quem não precisaria 

mais sair daquela mesa, de quem tinha o tempo do mundo, do mundo e de outros mundos 

para ficar, nunca mais correr atrás ou embaixo dos trens. E como eram esses túneis? A gente 

era muita, tanta que chutava os calcanhares da frente, tropeçava. tinha de segurar a parte de 

baixo do trem, com os braços para cima, em fila, todas correndo. o problema é que era 

escuro, e barulhento, não se via, não se ouvia, ninguém falava. quem cansava e caía era logo 

levado de refeição. E você caiu? Caí, e fugi. daí caí lá da Lua direto aqui. E como era na hora 

de brecar? Era a pior parte, perto da estação a gente ia cravando a sola do pé no chão e 

arrastando terra e pipocando pedregulho, queimando, sangrando, e ia sem querer cavando 

um buraco cada vez maior até que uma noite a gente tinha de botar mais terra pra poder frear 

melhor. 

Luna me olhava e o olhar era surpreendentemente leve, depois baixou os olhos à sola 

dos pés e devagar me mostrou, de novo mais um gesto que tinha sentido e propósito. A sola 

escoriada, queimada, algumas peles pendendo enegrecidas, e eu já não sabia se aquilo era de 

asfalto quente com urina, folhas e cacos de vidro ou se eram de fato do mecanismo de 

frenagem dos trens da Lua. 

E os homens na Lua, são maus? Lá não tem homem. Como não tem homem? Eles 

foram embora, deixaram a gente lá sozinha. Mas e como vocês continuam nascendo? Luna 
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fez um passe de dança com os punhos e cotovelos, depois fixou os olhos nos dedos dos pés 

parecendo distraída, E por que não nasceríamos? Sem os homens, como nascem crianças 

sem os homens? Luna riu de novo, dessa vez como se a minha tolice fosse de uma 

espirituosidade invejável, E me diz o que homem vai ter que ver com nascimento? 

Ela que tinha caído seminua de uma cidade subterrânea onde as mulheres trocam suas 

crianças, suas irmãs, e arrastam os trens pelos túneis em frenagens doloridas, a terra 

esfolando os pés, salpicando na cara, a escuridão, o barulho, o suor encharcando os olhos 

inúteis, as mulheres sem nome, sem voz e sem livros, ela que tinha fugido de lá para evitar o 

irreversível desperdício dessa coisa forte que sente no estômago, essa coisa que quer se 

materializar em arte, em palavra, em música, mas veio ficar contida aqui nessa mesa, nesse 

camisetão imundo e nesse x-burguer-salada de colesterol e cisticercos. Ela que olhava os 

ônibus ferozes e me perguntava curiosa como faziam as pessoas dos túneis para correr tão 

rápido segurando esses ônibus, e eu respondi que as pessoas estavam penduradas mas era 

dentro do ônibus, apenas, e ela me olhou com a sobrancelha de incredulidade, Todas? para 

quê? E eu que de novo não sabia dizer para quê, só sabia que as pessoas tinham lavado seus 

cabelos e calçado sapatos para então subirem no ônibus, Porque são necessárias em outra 

parte da cidade. 

E ela que já não se movia, nem dançava, nem desperdiçava tantos gestos, apenas olhava 

os ônibus, os cachorros molhados, as gentes correndo, o prato acrílico de florinhas laranjas 

com o papel oleoso do hambúrguer, o homem do bar que por sua vez tinha aquele jeito de 

olhar, aquele olhar de homem — que nunca mais veio incomodar nenhuma mulher na Lua —, 

ela que estava ali imóvel de repente era um potencial irrealizável, um metal derretido escoado 

nas masmorras da Lua, emparedado na terra cinza. 
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Mas por que você quer voltar para aquele lugar? E ela que tinha as irmãs e a mãe 

devoradas em trocas injustas e as pernas corroídas e as mãos doídas de levar pesados trens 

em torno da Lua, ela me olhava de novo com as sobrancelhas de absoluta incredulidade e 

balançava a cabeça desaprovando minha cegueira, ela talvez tenha me dito, se é que soube 

dizer, que aqui não existe, que aqui ninguém não é, ninguém fica, Aqui não dá. aqui é 

impossível. 
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crônicas do litoral: carnaval de antigamente* 
 

arnaval bom era o de antigamente, penso; só penso, não falo nem comigo, se me ouvem vão 

dizer que a velha está caduca e me internam. Mas é verdade, tenho fotos em algum lugar, se 

os pestinhas dos meus bisnetos não destruíram. 

O Rio naquele tempo era outro, bem diferente de hoje em dia. Paisagem linda, praia limpa, 

sem violência. Eu saía com minhas amigas para a praia, um barzinho, meus pais dormiam 

tranquilos, não tinha perigo nenhum. Anos depois, minha filha nervosa, sem saber o que podia 

acontecer quando meus netos saíam, com os meus bisnetos pior ainda, hoje os pestinhas nunca 

saem do condomínio fechado, nem conhecem direito o Rio. 

E o Carnaval era assim, três dias de folia e brincadeira, como na música, até quarta-feira, 

eu e minhas amigas, fantasias produzidas, os rapazes abordavam, mas a gente só queria saber de 

se divertir, pular e dançar, beber um pouquinho, claro, mas nada excessivo. Carnaval de 

antigamente. 

Não posso nem falar, contar coisas do Rio antigo, os netos vão achar que estou mentindo. 

Minha filha não, ainda viveu um pouco deste tempo bom. Ela criança, eu colocava uma fantasia 

nela e íamos, eu, meu marido e ela, ver o Carnaval de rua, os blocos, ela morria de medo das 

máscaras, meu marido me abraçava e dizia “lembra que a gente se conheceu no Carnaval?”, como 

eu ia esquecer, não esqueço nunca aquele Carnaval. 

Nem mesmo depois que ele foi morto pelo governo eu deixei de levar minha filha para ver 

os blocos, saudade louca dele, ainda sinto, sempre vou sentir, basta fechar os olhos e vejo. 

C 
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Hoje não tem mais aquela pureza, aquela alegria autêntica, é tudo falso e artificial. Vejo, 

ouço meus netos falarem, mas tenho medo de sair na rua nestes dias de Carnaval, a cidade fica 

entregue, a TV só fala em mortes e conflitos. Ouço o barulho na rua e não tenho coragem nem de 

ir até a janela, quanto mais até a rua. 

O clamor da rua está maior, deve ser um bloco enorme cercando o prédio. Os uivos 

ritmados me apavoram. Mas não quero deixar este bairro por nada, nasci aqui, conheci meu 

marido neste bloco, prefiro morrer aqui a me enterrar nos condomínios distantes. Depois que 

meus netos levaram minha filha para morar com eles nesses condomínios sei que ela está 

morrendo aos poucos, quem mandou vender o apartamento quando meu genro morreu e dividir 

o dinheiro com eles? Isso eu não fiz, quando meu marido morreu continuei aqui, e a única 

maneira de me tirarem daqui é dizendo que eu estou com alzheimer, por isso não falo nem 

baixinho que Carnaval bom era o de antigamente... 

...como o Carnaval em que conheci meu marido, me lembro muito bem, os detalhes, até o 

dia, a hora. Um domingo. Nós já nos víamos na praia, mas eu era muito novinha, gostava de 

esportes, de correr, e ele metido a intelectual, sempre lendo ou escrevendo, em qualquer lugar, 

até na praia. No domingo antes do Carnaval me ofereceu um chope, fiquei nervosa e não aceitei. 

Na semana seguinte, no bloco, aceitei o chope, ficamos conversando, minhas amigas acharam ele 

feio e bobo, mas era tão engraçado e carinhoso que ficamos juntos o Carnaval inteiro, depois 

noivamos, casamos quando terminou a faculdade de Letras, tudo no devido tempo... 

(não esqueço nunca aquele Carnaval, quando conto me dizem “mas isso é muito 

antigamente”, até acham graça de eu lembrar, sei que um sintoma é a memória perfeita para as 

coisas antigas e o esquecer as coisas recentes, assim prefiro falar do que almocei ontem, do que vi 

na TV hoje pela manhã, sobre o novo pacote que o governo baixou para eliminar os dissidentes, 
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do que falar de coisas antigas. O bloco chamava Monobloco, engraçado o nome, não é?, e os 

blocos de Carnaval ainda eram permitidos, diversão saudável. O ano é fácil de lembrar, foi o ano 

em que o tempo mudou de vez, um verão quente que não acabava, o gelo derreteu e o mar subiu, 

de repente, o Rio invadido pela água, dizem que ficou mais bonito ainda, não acho, falam que o 

Rio ficou como uma Veneza, só que a verdadeira Veneza essa também já afundou há muito 

tempo. Fácil lembrar, eu ainda uma criança quando mudou o século, do segundo para o terceiro 

milênio, diziam de um tal bug, o século que começou cheio de esperança e deu no que deu. Uns 

anos depois os blocos de Carnaval foram declarados ilegais, o governo dizia que a desordem era 

muita, que mijavam nas ruas, empesteavam tudo e não paravam mais na quarta-feira de cinzas. 

A Igreja reclamava, um tal choque de ordem, e a Igreja e a imprensa apoiaram quando o governo 

tentou impedir que urinassem na rua, mas não adiantou, apoiaram quando então proibiram os 

blocos e apoiaram até quando os policiais atiravam nas pessoas dos blocos, milhões de pessoas 

em cada bloco se morressem dez vinte cem mil ninguém ia nem sentir falta. Mas aí é que foi 

piorando e piorou de vez, hoje as estranhas criaturas saem à noite sem controle nenhum, 

gritando e bebendo e batendo em latas e invadindo prédios e matando gente) 

(quando o mar subiu eu era uma mocinha e estava começando a namorar meu marido, 

hoje tenho quase cem anos, mas vou resistir, ainda tenho fé que vou ver outra mudança de 

século, o XXII, estou bem de saúde, a medicina melhorou, a de antigamente era uma porcaria, 

estou bem, apesar de dormir muito pouco, mas isso é até bom, fico vigilante, assim ninguém vai 

se aproveitar que eu durmo e me tira daqui) 

(vou resistir mesmo que não possa dividir com ninguém minhas lembranças ou que os 

pestinhas tenham deletado todas as minhas fotos) 

 

*Conto publicado originalmente no livro Estranhas criaturas noturnas, Editora Apicuri, Rio de Janeiro, 2013. 
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jogos de espiões 
 

osué Francisco estava no pátio da escola, estudava em um colégio só para meninos, um 

colégio de monges beneditinos no Rio de Janeiro, Brasil. Era o recreio e seus colegas 

decidiram brincar de algo que não fosse jogar bola ou bafo — aquela brincadeira muito 

comum entre os colecionadores de figurinhas — e inventaram um jogo de espiões. 

[Mo Yan sentia tédio. Seu posto, em um bunker sob uma montanha sem nome em uma 

província erma da República Popular da China, era degredo e servia de exemplo para outros 

como ele, apesar da responsabilidade de ter a destruição do mundo em um botão vermelho à 

sua frente, caso raqueasse o sistema de computadores da base. Ele sabia poder raquear o 

sistema, ele só não sabia se poderia ser capaz de destruir o mundo. Os membros do Politburo, 

por outro lado, sabiam que Mo Yan saberia raquear o sistema, se quisesse, como também 

sabiam que ele não seria capaz de destruir o mundo, a não ser que o líder supremo ordenasse 

e, como incentivo, começasse a executar seus familiares, um por um. Era um incentivo e 

tanto, além disso, os membros do Politburo sempre sabem mais sobre você do que você 

próprio.] 

O jogo de espiões funcionava da seguinte forma: constituíam-se dois grupos e cada qual 

criava uma senha e a escrevia num pedaço de papel. Um integrante a guardava consigo, o 

outro grupo não sabia quem. O primeiro grupo que descobrisse a senha do outro vencia. O 

que acontecia, então? Cerca de trinta garotos de dez anos caindo na porrada no pátio e 

inspetores desesperados tentando conter a barbárie. Colégio só para meninos é assim. 

J 
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[Mo Yan sentia tédio. Ele não sabia que no vale ali perto, em uma aldeia, criadores de 

cabra andavam bastante aflitos, não porque soubessem de uma instalação do governo central 

nas redondezas, o que sempre provocava medo na população, e sim pelos dois tigres-

siberianos, Ustin e Kuzya, que estavam a caçar cabras e algumas galinhas. Gho Yulin, chefe 

da aldeia e também criador, confirmou ao delegado do partido quinze cabras mortas e três 

desaparecidas nas últimas semanas. Disse ele: “tranquei o curral depois de as cabras 

voltarem do pasto, ontem. Mas o tigre partiu a vedação de madeira, entrou no curral e matou 

as cabras.” O caso interessou ao partido porque os tigres teriam vindo da Rússia, de acordo 

com o Guoanbu, o serviço de inteligência chinesa, e por isso enviaram o delegado para aquela 

província remota. Para eles, Vladimir Putin seria filho da puta suficiente de abrir mão de dois 

de seus animais em via de extinção — atualmente restam apenas cerca de seiscentos 

exemplares da espécie em todo mundo — para causar alguma tensão entre os dois países, ou 

simplesmente para se divertir às suas custas. O Guoanbu acreditava que Putin pudesse 

querer de volta a ilha de Yinlong, depois que ele a chamou pelo nome russo, Tarabarova, em 

um pronunciamento, e piscou o olho para uma repórter sul-coreana. Uma provocação 

inofensiva, não correlata com a piscada de olho, mas tanto os membros do Politburo quanto 

os do Guoanbu eram paranoicos demais para receber qualquer declaração do presidente 

russo como brincadeira.] 

Um colega explicou para Josué Francisco como jogar o jogo de espiões, mas ele não 

sabia algo mais fundamental: “o que era senha?” Então, o colega escreveu em um pedaço de 

papel três letras, um traço, cinco números e disse para Josué Francisco: “isto é uma senha, 

guarda com você, vão tentar tirá-la, a proteja com a sua vida” — nesta idade todos são 

dramáticos, não há ainda certas interdições, e brincar tem a mesma gravidade de viver. Josué 

Francisco a guardou. 
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[Mo Yan sentia tédio. Dentro do bunker sob a montanha, ele nada sabia sobre tigres e 

cabras, muito menos que Putin e a repórter se encontraram na mesma noite após o 

pronunciamento na suíte presidencial do Lotte Hotel Seoul, não necessariamente para 

conversar. Mo Yan estava no momento mais interessado em raquear contas de Facebook 

aleatoriamente, para sair um pouco da rotina, ou para não pensar muito naquele botão 

vermelho que lançará um dia bombas atômicas pelo mundo todo, quando der na cabeça do 

líder supremo da República Popular da China.] 

Os contatos de Josué Francisco no Facebook na manhã daquela quarta-feira receberam 

vídeos de propaganda de anéis penianos e outras maravilhas para a maximização do prazer 

sexual. Algumas pessoas bloquearam Josué Francisco. Outras pararam de segui-lo. Contudo, 

um primo enviou uma mensagem alertando-o: “olha, rapaz, o vídeo provavelmente é vírus, a 

não ser que você esteja experimentando coisas novas. Nada contra. A vida é curta. 

Aproveita.” Josué Francisco, agradecido e envergonhado, escreveu postagem a respeito, 

basicamente um pedido de desculpas e um alerta para que não abrissem o vídeo que ele 

tinha-não-tinha enviado. A postagem teve oito curtidas, um coração e dois uau. Depois Josué 

Francisco mudou a senha de acesso ao Facebook. Não usaria mais aquela rabiscada trinta 

anos atrás por um colega de classe. O pedaço de papel descorado e um pouco amassado com 

três letras, um traço e cinco números permanece no fundo da gaveta, atrás do revólver e da 

bíblia. 
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mergulho de pijama  
 

eu pai embaçou o juízo lentamente, caminhava estranho... agressivo com a gente, 

sequer pensamos consultar Dona Maria, a curandeira da vila. Só mesmo quando a 

estranheza foi tomando corpo, a fraqueza subindo pelas pernas, demudado criança, cheio de 

nó pelas costas, é que chamamos a curandeira. Ela o pegou na mão, na testa, ele 

esbravejando com a sua presença, receitou umas folhas, saiu dizendo que outro dia voltava. 

No seu regresso encontrou o pai piorado, maltratava todo mundo, menos eu, a filha que antes 

ele dizia perdida. Ela acendeu uma vela, fez umas rezas, pediu charuto, falou com voz de 

outra pessoa — Coisada perigosa meu fio, essa coisa foi de antes, era moço bonito, adoeceu 

com amargura o coração de uma mulher, ela pagou preparo para ele deixar de ser homem, 

ficar assim moribundo, a parte íntima lavada por outros. E essa aí, apontando para mim, é a 

única fia que enfrentou sua maldade, ele queria vocês tudo ali, servindo a ele, obedecendo a 

suas ordens, sem vontade própria. Hum... Continua a consulta — só você minha fia que pode 

salvar seu pai, teu sangue corre na veia dele, suas forças vem da mesma aldeia. Você vai pegar 

uma roupa dele num dia de lua minguante e, à meia noite, levar para o rio, quando chegar tu 

mergulha e diz essas palavras — lua minguante leva para o fundo do rio a doença de meu pai, 

mergulha três vezes e repete as palavras. Quando acabar você sai e não olhe para trás. Eu 

perguntei — Eu posso levar meu irmão comigo? — Não meu fio, essa tarefa é só sua, você tem 

a proteção. Esperei a lua minguante chegar, fui para o rio, fiz tudo como foi dito, depois corri 

pra casa sem olhar pra trás. Meu pai acordou bom, logo no dia seguinte. Eu segui a minha 

vida de perdida como dizia meu pai, só porque exerci o direito que tenho sobre mim. Precisei 

de decisão forte para buscar meu destino, depois da formatura arranjei emprego, segui para 

M 
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outra cidade, tenho casa, namorado, a minha vida eu conduzo, ou o destino, quem sabe. Não 

penso em casar, lembro-me da mãe, uma prisioneira, a existência adiada, servindo ao marido 

desde menina, a infeliz casou novinha, não tinha crescido toda, depois de metade dos filhos é 

que ficou grande. O pai tem o dobro de sua idade. Quando recobrou ânimo, voltou a me 

agredir com palavras. Minha ida a casa ficou escassa, certo mesmo era Natal, de tanto a mãe 

reclamar, dizendo que Natal é família junta. Um dia meu pai desaconteceu, viajou para o 

outro mundo. Dona Maria disse que foi fulminante a raiva que ele teve. Esperei que mãe 

retornasse a vida, ela havia se deslembrado de viver. Uma noite de sonho cedo me chegou 

uma lembrança antiga, num susto cruzei a cama, para ver a lua se encolhendo. Era quase 

meia noite, correi de pijama para o cais com uma roupa já de muito uso da mãe, joguei a dita 

e pulei — lua minguante leva para o fundo do rio o desviver da minha mãe. 
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o menino e o abutre  
 

gachado sob o sol, o menino quase não tinha forças. Seu estado era de quem estava 

prestes a deixar este mundo. Ninguém a se preocupar com ele, apenas o abutre o 

observava.  

O bicho se aproximava devagar, dando pequenos saltos em direção ao menino.  

“Morre logo, garoto. Estou com fome.”  

Sem acreditar que também seria entendido, o menino xingou o animal. 

“Nem adianta, assim é a vida. Tenho que comer para sobreviver.” 

“Sei que estou nas últimas, senhor abutre, mas peço para me deixar morrer em paz.”  

“Olhe, menino. Não posso ter o luxo de sentir dó. Se hoje posso comer, amanhã posso 

ser comido. Vai rápido, que mais um pouco é capaz de juntar outros abutres por aqui. Pior 

para nós dois.” 

“E quem ia querer comer a sua carne podre?” 

“Engano seu. Muitas cobras e ratazanas tentam me atacar. Também por isso não posso 

ficar aqui parado. Larga logo essa vida de sofrimento, senão te bico assim mesmo, vivo.” 

O abutre deu dois saltos em direção do menino.  

“Quanto mais perto chega, mais vejo o quanto é feio.” 

“Reconhecço que a natureza não foi bondosa comigo, mas você tem coragem de dizer 

isto na sua situação.” 

A 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 113 | 



O abutre deu mais dois saltos. 

“Também sinto o seu fedor.” 

“Olha só quem fala, seu cheiro percebi de longe. Já comi muita carne podre menos 

fedorenta. Desista, garoto.” 

“Agora dou razão para as histórias que ouvi sobre o senhor, bicho malvado.” 

“Ora, ora, pois deveriam me agradecer. Sou eu quem limpo todas essas carcaças que 

envenenam vocês.”  

O abutre deu apenas um salto desta vez.   

“Eu suplico, não me coma. Como pode ver, nem tenho quase carne. Não vou te saciar.” 

“Sem essa, tenho estômago pequeno. Sua carne vai me satisfazer por dias.” 

Mais um salto e agora o abutre estava ao lado do menino. Enquanto escolhia o local 

para dar a primeira bicada, foi surpreendido — o menino acertou a sua cabeça com uma 

pedra que escondia na mão. Ainda zonzo, recebeu um segundo golpe, que desta vez dilacerou 

seu olho. E caiu.  

“Por que está me atacando, garoto?” 

“É a fome, senhor. Morre logo.” 

“Mas você mesmo disse que minha carne é podre?” 

Reunindo um resto de energia, o menino desferiu o golpe fatal. Mais um abutre morto. 

Mais alguns dias para sobreviver. 
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o olho 
 

o despertar, após um incômodo sonho em que mirava seu próprio reflexo na água turva 

de uma bacia, o senhor F. topou com estranhas fraturas que rompiam o reboco da 

parede defronte à sua cama. Ergueu-se vagaroso e caminhou até elas. Lá fora nascia uma 

manhã fresca e por isso havia alguma luz no quarto. Numa primeira inspeção, notou que as 

fraturas brotavam de um pequeno centro abaulado, como se uma ínfima bolha tivesse 

crescido no interior da parede. Voltou-se, já de todo desperto, e constatou que a mulher 

dormia profundamente, a boca aberta de onde escapava um ruído cavernoso. Acurado, com a 

pinça dos dedos, principiou a retirar pequenas lascas de reboco que se descolavam da parede 

e, sob elas, descobriu um Olho. Apenas um Olho, mas completo: córnea, íris, pupila, esclera... 

Em hipótese alguma cogitou que aquilo pudesse ser um sonho, posto que acabava de acordar 

de um. E sentiu-se feliz diante dessa certeza. Com a apurada minúcia de quem descobre um 

tesouro, limpou a região do grosso do reboco fazendo o Olho vir à tona e revelando parte de 

sua natureza: o Olho se incrustava na carne de barro de um tijolo. Como urgisse a hora de ir 

para a repartição, o senhor F. acordou afobadamente a mulher, arrastou-a ainda letárgica 

para fora do quarto, cuidando de proteger o Olho da sua perniciosa curiosidade, trancou a 

porta com força e decisão e ordenou à mulher que não entrasse ali durante todo o tempo que 

permanecesse fora. A ordem, evidentemente, causou nela certa estranheza, mas por estar 

ainda sob os véus do sono e por conhecer naquele seu marido um homem estúrdio e birrento, 

resolveu calar e consentir. Já o senhor F., atabalhoado, teve de abrir novamente a porta e 

entrar no quarto, resmungando à mulher que era preciso lavar-se e vestir-se, que não 

pensasse ela que ele iria trabalhar assim, em panos de pijama etc, etc. Porém, antes de sair 

A 
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rumo à repartição, o senhor F. não resistiu e foi até o Olho, e viu, vislumbrado, que sobre ele 

descera o tecido avermelhado de uma pálpebra, levíssima pálpebra, coroada por uma fileira 

irregular de minúsculos cílios. O Olho agora piscava, e nervosamente, como olhos que se 

acostumam à claridade repentina.  

Nunca um dia havia sido tão monótono e fastidioso para o senhor F. como naquele dia 

em que descobrira o Olho. A repartição se afundava num silêncio tumular, nenhum ruído, 

soluço nenhum. Todos calados e parados no mormaço da sala; todos como que despossuídos 

de ânima. Pela manhã o senhor F. dedicou-se ao Olho: cogitou o que fazer dele, como o 

manteria sob sigilo e proteção, o que faria ao chegar em casa no fim da tarde, que castigo 

daria à mulher se ela ousasse abrir a porta do quarto. Pela tarde, farto de pensar no Olho, o 

senhor F. entregou-se à tarefa de identificar moscas que, ao contrário dos outros dias, 

evitavam alçar voo no ar parado da repartição. Encontrou a primeira delas pousada no porta-

retrato que expunha uma foto amarelada de sua mulher, aberta num sorriso igualmente 

amarelo. A segunda, descobriu-a pousada no açúcar fino e branco que cobria o doce que a 

senhora P. M. comia paulatinamente: enquanto esta mordiscava o quitute, a outra saltava 

para a mesa, à espera; e quando aquela retornava o doce à mesa, esta voltava para o açúcar, 

na sua gula branca. E assim, irmanadas, ambas dividiam o mesmo sonho. A terceira, o senhor 

F. entreviu-a por acaso, numa ocasião de sorte: de repente ela pousou na mão do jovem F. D. 

P., chefe da repartição; pelo braço, alcançou o ombro do rapaz, escalou pelo flanco do 

pescoço e, receosa, pela linha do maxilar, chegou até o queixo. Dali, em dois lépidos lances, 

entrou pela boca aberta do jovem F. D. P., que olhava lascivamente a senhora P. M. a comer 

seu sonho junto com a primeira mosca. 
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Quando o ponteiro das horas alcançou a primeira hora da tarde do hemisfério sul do 

redondo relógio da repartição, todos se levantaram e saíram. E pela primeira vez desde 

muitos e muitos anos o senhor F. pôs a cara na rua antes de todos. Retornou para casa num 

atropelo de passos, não olhou para os lados nem parou nos semáforos. Embarafustou sala 

adentro e passou indiferente pela mulher, que o aguardava ainda de camisola. Abriu a porta e 

trancou-se no quarto. Lá estava o Olho, íntegro e aceso, desabotoado na ânsia de ver o 

mundo. Era um Olho curioso, visto que mediu o senhor F. por inteiro, de cima a baixo; este, 

por sua vez, descobriu nesta tarde que o Olho possuía uma tonalidade cinzenta, algo furta-

cor, como a dos cabelos grisalhos de certos senhores. E ambos se entreolharam, Olho nos 

olhos, e se reconheceram amigos. Pareceu ao senhor F. que aquele Olho lhe sorria com afeto. 

Nesta primeira noite então, trancados no quarto, travaram calorosa relação. E o senhor F. 

trouxe para ali uma pilha de livros, poetas e prosadores de seu apreço; trouxe também uma 

Bíblia e um antigo atlas empoeirado. No afã de mostrar ao Olho as dádivas do mundo, o 

senhor F. se pôs a ler um antigo poema que narrava uma antiga guerra em torno de uma bela 

e antiga mulher. Nem precisou de muitos versos para se dar conta do equívoco. Diante do 

olhar interrogativo do Olho, o senhor F. compreendeu que, não sendo aquilo uma orelha, de 

nada valia a sua leitura. Perante tal constatação, resolveu alterar os papéis dos atores: abriu o 

livro diante do Olho e aguardou. De começo, o Olho, imaturo e acuado, evitou olhar para o 

livro e para as palavras do livro. Depois, incitado pelo senhor F., observou-o de modo geral, 

concentrando-se aparentemente nos seus mínimos detalhes. Só então, repentino, aquele 

Olho pareceu encontrar as palavras escritas, ordenadas, vivas, gordas de significados, e 

lentamente se pôs a lê-las, uma a uma, retornando às vezes para decifrá-las com maior apuro; 

e leu um verso, e leu outro, e mais outro, e outro, até desembestar num ziguezague 

desgovernado. E o senhor F. viu que o Olho lia com voracidade e fluidez. E nesta noite o Olho 
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leu o primeiro canto da epopeia do poeta cego, e leu duas fábulas de La Fontaine, e leu um 

capítulo dos Mosqueteiros e uns salmos de Salomão, e conheceu a geografia da África com 

seus muitos rios abundantes e seus áridos desertos, e se enamorou da grande e exuberante 

ilha de Madagascar. E foi fitando-a que o Olho adormeceu, descendo vagarosamente sobre si 

o véu de sua única pálpebra. Exausto e satisfeito, o senhor F. estendeu-se na cama e sentiu-se 

pleno como nunca dantes havia se sentido; e demorou a dormir. No mais, estava aliviado, 

sabendo que na sala a mulher dormia profundamente, a boca aberta de onde escapava aquele 

ruído cavernoso. 

O dia seguinte, na repartição, arrastou-se sofrivelmente, com modorra e lentidão. Em 

ocasiões várias, o senhor F. foi acossado pelo inútil desejo de acelerar com as próprias mãos 

os ponteiros daquele lerdo relógio. Pela manhã, mostrou-se agitado e inquieto, levantou e 

sentou demasiadas vezes na mesma cadeira, rabiscou e rasgou muitas brancas folhas de 

papel. Tal comportamento chamou a atenção do barrigudo P. T., que não se recordava de ter 

visto o senhor F. assim, em tamanho desassossego. No princípio da tarde, um fato insólito 

veio pôr fim àquela angústia medonha: acontece que o senhor F., que evitava olhar pela 

janela para que não pensassem que ele nada tinha a fazer, redescobriu através daquele 

retângulo na parede um formigueiro de homens a se agitar no calor da cidade, e sem que 

ninguém compreendesse bem o porquê, permaneceu ali por longo tempo, a mirar absorto 

aquela paisagem que tremulava sob o astro-rei, até que inesperadamente se dirigiu à mesa do 

jovem F. D. P., chefe da repartição, e lhe pediu autorização para que pudesse sair mais cedo. 

Todos ficaram atônitos, sobretudo o jovem F. D. P. Não só aquilo nunca havia ocorrido com o 

senhor F., como também nunca havia ocorrido com ninguém daquela repartição. Nenhum 

deles jamais havia cogitado descumprir o horário estabelecido. E foi exatamente pelo 
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ineditismo do ocorrido e por reconhecer que excepcionalmente neste dia o senhor F. nada 

mais tinha a fazer ali, que o jovem F. D. P., chefe da repartição, o autorizou a sair mais cedo.  

Não é preciso dizer que a mulher do senhor F. muito se admirou de vê-lo chegar tão 

cedo do trabalho, passar indiferente por ela e trancar-se afoitamente no quarto. Maior e mais 

aflita surpresa a tomou quando, minutos depois, principiou a ouvir o estrondo de grandes 

pancadas vindas do interior do quarto. Pancadas estas que fizeram despencar os quadros da 

parede da sala, tremelicar as taças na cristaleira e tombar um velho abat-jour posto sobre o 

criado-mudo. A casa toda trepidava diante do assalto das pancadas, que se sucederam umas 

às outras por longuíssimo tempo. Quando afinal tudo se aquietou, incrédula, desconfiando do 

pouco vigor dos seus olhos, a mulher do senhor F. viu abrir-se na parede um pequeno 

retângulo de luz, tamanho de tijolo, e, ao olhar através dele para o interior do quarto, 

encontrou do outro lado os dois olhos sandeus do marido. 

Tão afoito quanto entrara, saia agora o senhor F. de sua casa, com uma bolsa de couro a 

tiracolo, deixando para trás a mulher na escura ignorância dos fatos. Ia como a levíssima 

pluma levada no vento, levitando quase, todo pleno, satisfeito mesmo com a mestria cirúrgica 

e a precisa coragem com as quais libertara o Olho de seu eterno cativeiro. Pois extraíra da 

parede apenas o tijolo-base no qual o Olho se incrustava; e fizera isso de tal maneira que 

nenhum nervo, nenhuma veia, nenhum tecido sequer havia sido maculado, mantendo-se 

assim a saúde orgânica do ex-cativo. O Olho agora estava livre; podia enfim ver e admirar e 

esmiuçar cada pequeno pedaço de mundo. E o senhor F. não poupou esforços para mostrar 

ao Olho tudo o que se pode ver num resto de tarde e num princípio de noite: e o Olho viu 

pessoas na pressa de seus afazeres; viu carros parados em fila diante do semáforo; viu 

crianças subindo e descendo na alternância das gangorras; viu altas nuvens, gordos 
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chumaços de algodão, vagarem lentamente pelo céu; viu, neste mesmo céu, o imenso 

espetáculo do arrebol. Quando a noite desceu seu manto negro, o Olho encontrou as luzes da 

cidade refletidas na correnteza do rio, trêmulas e submersas; admirou o círculo grande da lua 

boiando num céu de escuridão; espantou-se com as sombras das pessoas, que ora cresciam 

para muito além delas, ora se ocultavam sob seus pés. E foi tarde da noite que ambos 

retornaram para casa e o senhor F. pôde dormir o seu sono de felicidade. Sentia-se vivo, 

extasiado, alerta; jamais havia desconfiado que a vida possuía tais sabores. 

No dia seguinte, na repartição, sem qualquer reflexão, o senhor F. resolveu apresentar a 

todos o seu pequeno achado. E assim o fez silenciosamente, depositando apenas o maciço de 

barro sobre a mesa, de modo que o Olho lançasse a vista por toda repartição. Não tardou para 

que o percebessem. Enquanto lambia deliciosamente o recheio de seu doce, a senhora P. M. 

deu com aquele Olho a olhá-la, fixo e exato. Constrangida, notou nele o mesmo duro e atiçado 

desejo que entrevia nos olhos do jovem F. D. P., chefe da repartição, e isso ofendeu-a 

profundamente. Sem hesitar, ergueu-se de imediato e com o dedo em riste acusou o Olho de 

assédio. Em poucos minutos uma quizumba instalava-se na repartição. O jovem F. D. P., 

transfigurado de indignação, erguia brados contra aquela afronta desmesurada, agravo 

ignóbil e porco em prejuízo da imaculada honra tão soberanamente sustentada pela senhora 

P. M. em tantos anos de trabalhos prestados para aquela repartição. Aquilo nunca acontecera 

antes e era intolerável que acontecesse logo com um Olho que não deveria estar ali. Após 

sutis insinuações, o jovem F. D. P., chefe da repartição, responsabilizou diretamente o senhor 

F. por aquele agudo transtorno e exigiu dele reparações. Vitimada e ruborizada, a senhora P. 

M. enxugava a abundância de suas lágrimas no cheiroso lenço oferecido pelo jovem F. D. P. 

Mais crítica tornou-se a situação quando o barrigudo P. T. trouxe à baila a inusitada hipótese 

de ser aquele Olho um espião, introduzido ali pelo senhor F. com o intuito de colher 
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informações sigilosas acerca do árduo trabalho daquela repartição, informações estas que 

seriam enviadas à cúpula dos superiores para o fim de denegrir a prestatividade de todos que 

ali trabalhavam. Esta curta explanação foi tão contundente que convenceu a todos de sua 

óbvia veracidade, sobretudo o senhor F., que viu nela a translúcida resposta para questões 

que ainda não se havia feito. Em meio à contenda, a senhora P. M. fez menção de pegar o 

tijolo e lançá-lo pela janela, no que o senhor F. interveio, alegando que cabia a ele executar o 

castigo devido àquele Olho impostor. 

Ia agora o senhor F. pelas ruas, caminho de casa, transtornado com a pérfida patifaria 

daquele Olho que tão insensivelmente tentara usá-lo para fins de espionagem, com o injusto 

propósito de caluniar e difamar a todos. Lamentava-se o senhor F. pela inocência com a qual 

recebera o monocular companheiro no próprio seio de sua vida, movendo fundos e mundos 

para iniciar aquele Olho nas maravilhas criadas pelo homem. Sentia-se traído, ludibriado; 

havia sido coberto de vergonha diante de seus companheiros, que chegaram a acusá-lo de 

conivência. Impaciente, apertava junto ao peito a pequena bolsa de couro, onde ia o 

criminoso, e ansiava por encontrar a punição severa e perfeita com a qual castigaria 

exemplarmente o infeliz espião. Em casa, topou com a mulher enfurecida e desgarrada, que 

exigia plausíveis explicações para o estranho comportamento dos últimos dias. Concentrado 

na urgência de sua tarefa, o senhor F. prorrogou para o dia seguinte a explicação de tudo e 

trancou-se no quarto, tapando com folhas de jornal o buraco na parede para resguardar a 

privacidade de seu tribunal. A sentença já havia sido dada, faltava o estabelecimento da pena. 

E o senhor F. gastou a tarde nisso. No princípio da noite, decidido, retirou o tijolo da pequena 

bolsa de couro e o colocou sobre o criado-mudo. O Olho, esbugalhado, lançava ao senhor F. 

um olhar de súplica, como se implorasse o direito de defesa reservado a todos. Cego de 

justiça, o senhor F. nada percebeu e numa estocada funda enfiou o dedo indicador com força 
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e raiva naquele Olho aberto, e sentiu finalmente a santa paz do algoz. Estava tudo acabado. 

Agora, no lugar do Olho, via-se apenas, no fundo da órbita vazia, um emaranhado de nervos e 

pequenos vasos de onde fluía um filete de sangue muito rubro. Subitamente cansado, o 

senhor F. esticou-se na cama e dormiu profundamente, o dedo ainda sujo do sangue do 

condenado. 

Ao despertar, após um incômodo sonho em que lavava as mãos na água límpida de uma 

bacia, o senhor F. se deparou com a estranheza das estranhezas: sobre o criado-mudo, o tijolo 

exibia um cuidadoso curativo, compressa de gazes limpas fixadas com esparadrapo. Quase 

simultaneamente o senhor F. percebeu algo de errado no próprio rosto, e com a ponta dos 

dedos descobriu que também o seu olho direito possuía um curativo semelhante àquele do 

Olho. Perpassado pela assustadora lógica de um pensamento, ergueu-se às pressas para 

comprovar no espelho a certeza de seu tato, mas parou perplexo no centro do aposento diante 

de uma cena ainda mais aterradora: na mesma parede onde encontrara o Olho, via-se agora 

uma enorme Língua áspera e gosmenta e, perto dela, um Braço musculoso cuja mão 

empunhava uma tesoura. O senhor F. teve tempo apenas de tapar os lábios com a mão, antes 

de sentir na boca o jorro quente do próprio sangue. 

 
 
 
 
 
 

 

| revista gueto · edição especial utopia/distopia 2018 | 

 

| página 123 | 



 
 
 
 
 
 
 
 

Luiz Bras | Coordenador do Ateliê Escrevendo 
o Futuro e autor das novelas Anacrônicos e Não 
chore, da rapsódia Distrito federal, do romance 
Sozinho no deserto extremo e das coletâneas de 
contos Máquina Macunaíma e Paraíso líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
revolução do zíper 
 

o sermão dominical, repetiu nosso abençoado presidente: 

{ No princípio era o caos opaco e o Plástico Transparente. 

E o PLASTRANS, desafiando o caos opaco, gerou as galáxias, o sistema solar, a Terra, o 

homem e todos os animais. 

E o homem, soberano na Terra, criou o Estado Único, o triunfo espiritual, social e 

político do PLASTRANS. } 

{ No mundo ideal tudo é transparente: cidades de PLASTRANS acolhem amorosamente 

cidadãos de PLASTRANS. 

Na sociedade perfeita a liberdade e a felicidade são sempre obedientes, e a obediência é 

sempre transparente. } 

{ Mas o caos opaco, avesso à beleza e à obediência, não descansa… 

Sombras insidiosas esperam pacientemente o melhor momento pra turvar a 

transparência do cosmo e do homem. 

A sagrada missão do Estado Único é proteger a qualquer preço o radiante facho de 

Plástico Transparente que habita cada um de nós. } 

 

N 
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Fechar as bocas, todas as bocas, o poder central e a felicidade geral da nação exigem 

bocas fechadas, interromper também os olhos e os ouvidos, que cidadão algum fale, veja e 

ouça o que não deve ser falado-visto-ouvido. 

{Que estropício espalhou que neste mundo haveria pão e circo, bem-estar e dignidade 

pra todos?} 

“Quando falta material hospitalar, quando faltam leitos e médicos, o cidadão reclama 

demais, pára o trânsito, queima pneus, um horror.” 

“A repressão policial já não está dando conta da situação, muito menos a repressão 

religiosa, a censura artística, científica.” 

{Que estafermo propagou a noção estapafúrdia de liberdade-igualdade-solidariedade?} 

 “Quando falta material escolar, quando faltam salas de aula e professores, o cidadão 

também reclama demais, volta a parar o trânsito, queimar pneus, um horror.” 

“A repressão do jornalismo também não está dando conta da situação, muito menos a 

repressão dos costumes, a pressão da tradição, da moral.” 

“Basta de blablabá. O presidente já avisou que não tolerará outro fracasso. Chega desse 

chove não molha. Sua excelência quer detalhes da solução final. Tragam o inventor.” 

{Que palerma avisou aos enxadristas que peões e cavalos merecem os mesmos 

privilégios da nobreza e da realeza?} 

Entra o inventor, escoltado-arrastado por dois agentes do serviço secreto. 

“Senhor Gideão, após muito deliberar, decidimos patrocinar seu projeto.” 

“Mas eu não pedi nada…” 
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“Esta sagrada comissão e nosso abençoado presidente entendemos que sua invenção 

encerra um alto potencial civilizatório.” 

 “Mas eu não pedi…” 

“Trata-se, como o senhor sabe, de uma questão de segurança nacional.” 

“Mas eu não…” 

“É verdade que dinheiro não há, vivemos tempos difíceis, a balança comercial, a 

previdência social, o déficit no orçamento, o senhor compreende.” 

“Mas eu…” 

“Tudo o que podemos oferecer ao senhor é a honra de prestar um grande serviço ao 

país e a perpétua satisfação do dever cumprido.” 

 “Mas…” 

“Muito melhor que a prisão perpétua, o senhor não concorda?” 

{Gostar de poesia é fácil, quero ver gostar dos poetas.} 

O inventor é convidado a assinar o contrato de cessão total do direito de produção e 

difusão de sua admirável invenção, sem ônus para o Estado. 

{Gostar de ciência é fácil, quero ver gostar dos cientistas.} 

O inventor recusa-se a assinar. Os dois agentes do serviço secreto socam seu rosto, seu 

abdome. O inventor recusa-se a assinar. Os dois agentes do serviço secreto arrancam seus 

dentes, suas unhas. 

{Gostar de religião é fácil, quero ver gostar dos religiosos.} 
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O inventor recusa-se a assinar. Os dois agentes do serviço secreto enfiam sua cabeça 

numa tina de água. O inventor recusa-se a assinar. Os dois agentes do serviço secreto 

introduzem um cabo de vassoura em seu ânus, dão choque em seus testículos. 

{Gostar de política é fácil, quero ver gostar dos políticos.} 

O inventor recusa-se a assinar. O chefe da comissão ameaça prender a mulher e as 

filhas do inventor, que finalmente assina o contrato. Acima das manchas de sangue surgem 

uma garrafa de champanha e muitas taças. Brindam à saúde do abençoado presidente de 

nossa gloriosa social-sensacional-democracia. 

{Riem a bandeiras despregadas.} 

Os dois agentes do serviço secreto escoltam-arrastam o inventor pra fora do salão. 

{O fio de Ariadne esta noite é vermelho.} 

Resolvidos os detalhes contratuais, a invenção de Gideão logo se torna o mais precioso 

presente de nosso abençoado presidente a seu amado eleitorado. 

Cirurgiões de jaleco corporativo vão de casa em casa suturando a solução final primeiro 

em crianças e jovens bastante cooperativos, depois em adultos agora nada conspirativos. 

Fechar as bocas, todas as bocas, o poder central e a felicidade geral da nação exigem 

bocas fechadas, interromper também os olhos e os ouvidos, que cidadão algum fale, veja e 

ouça o que não deve ser falado-visto-ouvido. 

É claro que o cidadão pode escolher a cor e a textura das fitas de tecido, é claro que o 

cidadão pode escolher o design e o metal do cursor e do puxador, dos dentes e da parada. 
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Afinal vivemos numa gloriosa social-sensacional-democracia, esqueceram que nosso lema é 

ORDEM, LIBERDADE E PROGRESSO? 

{Ah, que lindo de admirar, mais ainda de fotografar e filmar, boca-olhos-ouvidos 

fechadinhos, ah, que lindo, Arlindo, a população sem voz-visão-audição zanzando por 

avenidas-escolas-estádios sem ódios, por labirintos enfim pacificados.} 

 

F   I   M 

 

Fim o caralho, a cabaça, ó meus irmãos, que a revolução está só começando, ride 

ridentes, sorride sorridentes, quem manda nesta História sou eu, se a realidade política 

contradiz a fantasia poética, pior pra realidade política, neste espaço eu faço e desfaço, fim a 

cabaça, o caralho, ó minhas irmãs, contra o mal-mau eu convoco o bem-bom, estão 

percebendo o tremor de terra, a dança da pajelança-criança, ride ridentes, sorride 

sorridentes, do fundo do mato-virgem vem Macunaíma, herói de nossa gente, trazendo a 

pandemia-utopia, rejeitando o voto e o serviço militar obrigatórios, levando ao colapso o 

Estado centralizado, do fundo do mato-virgem chegam o curupira e o mapinguari, vêm abrir 

as bocas, todas as bocas, também os olhos e os ouvidos, pra que todos falem, vejam e ouçam o 

que deve ser falado-visto-ouvido, ride ridentes, sorride sorridentes, a liberdade levanta voo, o 

vento espalha nosso delírio, acaricia nossa lucidez, que reluz, tremeluz, feliz, chega de 

ladrões, chega de usurpadores, não existem homens nobres por isso livres, existem homens 

livres por isso nobres, quem manda nesta História sou eu, então fecho, encerro, reverbero, 

com alegria, alegria, carnavalizando o mal-mau europeu, convocando o bem-bom tropical, a 
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propriedade particular é pornográfica, a propriedade pública é erótica, o curupira e o 

mapinguari querem menos Pornos e mais Eros, trazendo a pandemia-anarquia vem 

Macunaíma, vem no centro do rodamoinho, transferindo a solução final pra botas e calças e 

jaquetas e quinquilharias outras, fim o caralho, a cabaça, ó meus irmãos, vejam só: o herói de 

nossa gente liberta o inventor e prende o presidente, os ministros, os assessores e os agentes 

do serviço secreto, enfia todas as autoridades neste cárcere bidimensional chamado papel, 

nesta máquina chamada livro, que é pra jamais voltarem a azucrinar a nossa paciência, que é 

pra jamais voltarem a nos pentelhar sem fiscalização, que a revolução está só começando e 

quem manda nesta História sou eu. 
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samanbaias 
 

os meus bonsais... 

 

Tudo começou quando eu tinha 16 anos e quis mudar. Toda minha casa era repleta de 

samambaias, o que não é nada menos que o normal para um país como o meu, país tropical, 

quente e úmido. 

O jornal dizia: “O mercado de samambaias está incendiado e temos certeza de que 

faremos grandes exportações esse ano.” 

A revista publicava: “Como ter uma casa feliz com samambaias”. 

A modelo entrevistada respondia: “Desde que comecei a usar mais samambaias aqui 

em casa, estou me sentindo muito mais feliz. As samambaias são a cara do nosso povo!”. 

Mas eu estava cansada das samambaias e sentia elas na minha pele, no meu corpo, 

sugando o meu sangue e me deixando desidratada. E elas cresciam, cresciam, cresciam cada 

vez mais. Seus esporos tomavam conta de mim e nem respirar eu conseguia sem sentir aquele 

cheiro tão comum das samambaias e de seus produtos fortalecedores. “Como escapar das 

samambaias?” Ficava me perguntando, e isso era tão estranho. “Por que eu, uma adolescente, 

estava simplesmente odiando o que todos adoravam? O que pensariam de mim? Meus 

amigos me apoiariam? E os meninos, ainda me achariam interessante?” Bom, nunca fui o 

centro das atenções para os meninos, mas pelo menos com as samambaias eu era 

A 
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minimamente desejada. Se eu não era agradável, pelo menos minhas samambaias atraíam as 

pessoas, pois quem não gosta de mulheres com samambaias bonitas e bem cuidadas? 

Decidi conversar com meus pais sobre as samambaias e o quanto elas me 

incomodavam. Meu pai foi ríspido, não queria saber minha opinião: “a casa é minha. E sob o 

meu teto  samambaias é a lei”. Minha mãe durante o jantar disse: “deve ser a adolescência, 

querido, logo  a Martina verá a facilidade e a beleza das samambaias”, mas quando já 

estávamos todos em nossos quartos prontos para dormir, ela veio até mim e me mostrou uma 

foto antiga. Era sua mãe, minha vó jovem, segurando algo diferente que eu nunca tinha visto: 

“bonsai”, disse minha mãe baixinho como se guardasse um segredo de Estado. E ela me disse, 

também, que já tinha tido vontade de os cultivar, mas “não... seria ousado demais... filha, por 

favor, respeita as samambaias”. 

A noite foi delirante porque agora eu desejava. Não apenas questionava as samambaias, 

mas queria provar os bonsais. Tocar em um. Cultivar. Porém como? 

E essa questão se tornou desleixo. Não esquecimento! Sim! Eu estava matando minhas 

—  minhas? —  samambaias. “Quantos dias resistiriam sem água?”, “E se eu fizer um corte 

nessa folha?... E nessa?... E nessa aqui também?”... Quando vi já tinha cortado uma 

samambaia quase inteira. E eu ria. O entusiasmo, a euforia e o êxtase tomavam conta de 

mim. Quando meu pai via alguma samambaia seca, ele vinha me cobrar: “Por que essas 

samambaias estão tão secas, Martina?! Você não as está molhando?” Eu respondia que sim e 

que deveria ser o clima que estava muito seco. “Então, molhe-as novamente. Você é muito 

desleixada. Como quer um dia se casar ou namorar, se nem sabe como cuidar das próprias 

samambaias?” Então, eu as molhava. Com água fervente, mas molhava... Como rio me 

lembrando do plano que tinha de destruir as samambaias.  
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Com o jardim de samambaias secando e morrendo cada vez mais, a fofoca começou na 

minha rua: “vocês viram como a casa do Renato está perdendo as samambaias?”, “será que é 

praga?”, “casa sem samambaia é tão feia!”. Eu estava contente com meu plano de destruir as 

samambaias, mas, ao mesmo tempo, a cada folha que via caindo, eu sentia medo.  

Numa pequena guerrilha fiz a minha vida, até entrar na faculdade. 

Quanto aos namorados? Ops! Desculpa a negligência em não falar sobre. Bom, não tive 

muitos namorados não. Tive alguns casos, mas nada sério. E tenho certeza de que as 

samambaias quase não interferiram nisso, pois algo em mim não atraía muitas pessoas.  

Retomando: Quando cheguei na faculdade, achei que um mundo novo se abriria à 

minha frente, mas em poucos períodos percebi que ali só aprenderia o mais do mesmo: “A 

História das Samambaias”; “Economia Samambaística”; “Estética nas Samambaias Puras”. E 

até o movimento estudantil, segundo seus membros, “tão temido” pelo status quo, só pensava 

num mundo das samambaias. 

“A culpa das desigualdades é devido aos samambaiagueses” e o outro lado dizia “o 

samambaitalismo é o único sistema que funciona. Vocês querem plantar um 

samambaiamunismo?”. E eu assistia a esse debate me perguntando se as samambaias 

estariam na natureza humana, mas quando ousava dizer qualquer coisa questionando as 

samambaias, os dois lados eram unânimes: “deixemos pra conversar isso outra hora”, “...mas 

as samambaias são superiores a qualquer outra forma vegetal”, “o mundo sempre foi segundo 

as samambaias”. 

Convivi nesse ambiente até conhecer Antônia. Eu estava sentada nas mesas do pátio da 

universidade lendo “O Tratado da Natureza Samambaia” quando ela passou segurando algo 
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completamente diferente de uma samambaia. Fiquei hipnotizada, mas não era só eu... Todos 

a olhavam, mas com raiva, com medo, com nojo. Até aqueles que nunca concordavam em 

nada estavam convictos em dizer: “quem essa gente pensa que é pra vir aqui desse jeito?”. 

Eu não a odiava. Estava amando, não esse amor romântico das literaturas de 

samambaias. Mas estava amando de maneira afetuosa. Queria estar ali com ela passando 

pelos corredores da faculdade com... Como é mesmo o nome daquilo que minha mãe me 

falou?... BONSAI.   

Até dizer isso era gostoso em meus lábios. Repetia: Bonsai... boooonsai... bonssaaai... 

bonsai. Repetia com a mão nos lábios porque queria provar essa palavra de diferentes 

formas. Uma sinestesia se fazia em meu corpo. 

Fiz essas experiências com a palavra até tomar coragem para falar com a Antônia. 

Falar com ela foi surpreendente, pois, a princípio, achei que ela fosse ser agressiva 

comigo, mas não. Que pessoa doce era Antônia! Assim, fui me aproximando e virando amiga 

de Antônia, uma das poucas. As pessoas que nos viam juntas imediatamente paravam de 

falar comigo, mesmo eu não tendo bonsais e sendo uma menina normal de uma família 

tradicional de samambaias — quase todas mortas nos meus pequenos crimes 

samambaiacídas — . Por fim, fui abandonada por todos, menos por Antônia. 

Um dia escreveram no espelho do banheiro: “MORTE ÀS MACACAS DO BONSAI”. 

Minha amiga não aguentou ver aquilo e chorou. E eu meu perguntei: “Como podia uma 

mulher tão forte, como Antônia era, que andava pelos corredores com um arbusto de bonsai 

nas mãos, chorar com essas palavras, sendo que tinha ouvido coisas muito piores nas ruas?”. 
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A tristeza escorria por seus olhos, mas era tristeza raivosa, quente, assassina. Eu, por outro 

lado, não sentia muita coisa, mesmo sabendo que aquelas palavras também eram para mim. 

Então, com os punhos serrados, como quem está prestes a dar um soco, Antônia 

estendeu as mãos para mim. Esse era o golpe que ela daria, mais forte que qualquer soco que 

aqueles frágeis braços poderiam dar. Era uma semente. E eu — que de tanto conversar com a 

Antônia sabia o que aquilo significava e como deveria ser feito — entendi todas as palavras do 

gesto. 

Plante! 

Plante! 

Plante! 

Foi a primeira coisa que fiz ao chegar em casa. 

O tempo passou. Reguei. Adubei. Cultivei.  

Agora eu sentia, eu provava, eu tocava. As samambaias estavam mortas. Meu bonsai 

cresceu com carinho e afeto. Antônia não estava mais sozinha. Éramos duas, mas não de 

maneira aritmética. Éramos duas forças, intensidades que se misturavam em nossos bonsais 

que cresciam penetrando em nossos pés, percorrendo nossa epiderme e germinando em 

nossas cabeças como coroas. 

Éramos o delírio dos ateus, o inferno dos crentes... Eu e ela... bonsai e eu. 
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sísifo telecom 
 

uta merda! Não pode ser verdade — bateu o telefone. Por pouco não danificou o 

aparelho, fazendo-o vibrar ao lado do computador, entre uma pilha de livros e o 

estabilizador de rede, em cima da escrivaninha de madeira que herdara do avô. 

— Bah! Os caras estão de sacanagem... Só pode. 

Naquela quinta-feira de novembro, das oito às quinze horas, Muriel esteve pendurado 

ao telefone fixo. Ficara preso no menu de opções oferecido aos clientes, sendo repassado de 

atendente a atendente, sem que nada se resolvesse quanto ao pedido que fazia, em meio a um 

desfile de impropérios: “seria possível reparar minha conexão com a internet?” 

Foram dezessete protocolos anotados, explicações cruzadas e contraditórias, dentre 

tantos outros artifícios e “procedimentos administrativos”, como lhe diziam. Repetiu o nome 

e o número do CPF uma infinidade de vezes. Ao final, nenhuma solução concreta. Para ele, 

uma sessão de tortura devia ser algo semelhante àquilo: uma sequência de castigos inúteis, 

longas esperas obrigatórias e frustração somada a frustração. 

— A DRTelecom deveria se chamar Sísifo Telecom — falou consigo mesmo. — Seria 

mais honesto. 

Pensou, inclusive, em documentar em vídeo aquela série de pedidos de reparo, o 

emaranhado de formalidades. Era uma trama surreal — as evidências saltavam-lhe aos olhos 

—, um sistema concebido para não funcionar, não atender e não ouvir ninguém, muito 

embora se chamasse “call center”. 

— P 
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A DRTelecom havia desenvolvido e aplicava dois movimentos operacionais de fundo — 

aos poucos, ele pôde compreender. Eram gestos estratégicos e complementares. Primeiro: 

movimentos de aprisionamento. Muriel se referia às tentativas de fidelização, às vinculações 

de um determinado plano a outro, que assim se atraíam, apresentavam-se como um pacote 

orgânico de benefícios associados. “Mas acaso não se poderia separar o telefone fixo do 

telefone móvel?”, ele perguntava. Por que, afinal de contas, o cancelamento do plano x é 

condicionado ao cancelamento prévio do plano y? Há motivos que não sejam apenas os 

motivos gerenciais e burocráticos, ditos num linguajar hermético, usado para amedrontar? 

E não era tudo. Havia mais: existiam movimentos de desengajamento. Muriel 

imaginava a rotatividade acelerada (a triste vida) dos profissionais de call center, tinha em 

conta a terceirização do trabalho, a contínua interposição de novas “instâncias de mediação” 

— um setor, outro setor, um ramal, outro ramal, os irritantes menus de serviço, os protocolos 

dirigidos ao vazio, as ligações perdidas ou abandonadas. 

O resultado dessa conjugação de movimentos foi se tornando claro ao longo dos dias: a 

empresa DRTelecom, por um lado, capturava e amarrava; por outro, não se comprometia 

nem se responsabilizava perante os clientes. Exigia compromisso, mas não respondia por 

seus serviços. 

Na terça-feira, Muriel adotou outra tática: fez as queixas e solicitou acompanhamento 

junto à Anatel e ao Portal do Consumidor. Pediram-lhe duas semanas para dar algum 

retorno. Ainda insatisfeito, de posse de seu bloco de notas e da relação completa de registros 

e faturas, dirigiu-se a uma das sedes da DRTelecom. 

A sede da corporação, no centro de Porto Alegre, pareceu-lhe um ambiente deprimente. 

Nas paredes, cartazes bem distribuídos prometiam conexões e planos diversos. Banners e 
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plotters — impressos em cores suaves, desenhados com simetria e equilíbrio — anunciavam 

promoções e facilidades múltiplas. Mostravam imagens de famílias e pessoas felizes, crianças 

brincando numa praia do Caribe, a sobriedade e o glamour de uma reunião empresarial. 

Eram imagens de sonho e irrealidade. 

O que se via ali, ao contrário, eram cenas de insatisfação e abandono. Os funcionários 

eram ríspidos e catatônicos. Os clientes estavam furiosos. Queixavam-se, quase em surto, 

enquanto esperavam na fila. Em sua grande maioria, eram pessoas idosas. Não havia água 

nem café. Não havia acomodações suficientes. A iluminação era tão precária quanto a caixa 

de som onde ressoava um ruído eletrônico. 

Logo que chegou, após retirar o ticket para o atendimento, reparou num cartaz 

informando sobre a Lei Municipal relativa ao tempo de espera. Passados trinta e cinco 

minutos, voltou-se ao responsável pela segurança, um jovem uniformizado, com uma arma 

na cintura: 

— Olá. Vi que há uma regulamentação para o tempo de espera... 

— O senhor pode fazer o que quiser. Pode ir na polícia... Pode ir no Procom... Não dá 

nada. Aqui é muito difícil cumprir o tempo mínimo. 

— Você está me dizendo que aquela lei, ali, não é cumprida? 

— Meu amigo, esta operadora é um lixo. Eu mesmo demorei muito para cancelar a 

minha conta. 

A frase soou como um poema hiper-realista. Engoliu em seco e voltou para a fila, 

expressando no rosto a confluência entre o bom humor, o pânico e a desesperança. Foi então 

informado de que não havia sinal de celular ali dentro. 
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— Número 880! — gritou um funcionário. 

Muriel se iluminou e pôs-se em pé. Havia se passado uma hora, pôde conferir. No 

guichê de atendimento, explicou o caso com toda a calma e toda a clareza possíveis. Informou 

os dados de identificação pessoal: nome completo, CPF, número do telefone fixo, número do 

telefone móvel, data de nascimento e endereço. Tudo de novo. E saiu convencido de que a 

DRTelecom se tornara uma empresa cuja incompetência havia adquirido feições criminais. 

— Infelizmente, não poderemos solucionar o seu problema. Estamos sem acesso ao 

sistema — foi o que ele ouviu. — O senhor precisará retornar amanhã ou resolver o seu caso 

pelo telefone mesmo. 

... 
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