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Jozias Benedicto | Escritor e artista visual, 
vive e trabalha no Rio de Janeiro, onde 
concluiu, pela PUC-Rio, a especialização em 
Literatura, Arte e Pensamento Contempo-
râneo. Como artista visual, participou, entre 
outras mostras, da XVI Bienal de São Paulo 
(1981). Recebeu o Prêmio de Literatura do 
Governo de Minas Gerais 2014 por seu 
segundo livro de contos, Como não aprender 
a nadar (Editora Apicuri, 2016). Seu 
primeiro livro de contos, Estranhas 
criaturas noturnas (Editora Apicuri, 2013), 
foi finalista do Prêmio SESC de Literatura 
2012/2013. O conto “Saldo negativo” foi 
publicado em Sábado na estação (Editora 
Apicuri, 2012), coletânea de contos organi-
zada pelo escritor Luiz Ruffato. 

  



triagem 
 

Onde quer que estejas, em teu país ou em outro, és estrangeiro: 
ninguém tua língua compreende 

Luiz Ruffato, As máscaras singulares (V) 

 
le sempre acorda aos poucos, sem saber quem é e onde está. Respira fundo, 
no escuro a visão não adianta nada, é preciso despertar os outros sentidos, 

revirar na memória, onde estou?, em que cidade em que país em que prisão?  
O tato diz para ele da aspereza da cama, das cobertas, se há cobertas, se é 

mesmo uma cama, devagar ele tateia as trevas do lado direito, do lado esquerdo, tem 
alguém comigo nesta cama?, o olfato vem para ajudar, há cheiro do suor de outra 
pessoa neste quarto nesta cela?, a audição atenta, algum ronco, algum respirar mais 
forte, ou o guinchar de ratos ou o barulho de tiros?, já o paladar pouco pode acudir os 
outros sentidos, por enquanto, mas ele cheira e lambe um pedaço de pele dolorida no 
antebraço, não tem gosto de sangue, ainda bem, e agradece aos deuses por poder 
levar as mãos até a boca, sem cordas, sem algemas, sem paralisias, ousa um pouco e 
mexe os pés, o direito o esquerdo, as pernas. 

Só agora tomou coragem para abrir totalmente os olhos e, devagar, se 
acostumando com o negror, a visão, ajudada pelos demais sentidos, começa a 
entender. É um quarto, sim, parece; ou se for uma cela é uma prisão melhor que a 
maioria das prisões, uma prisão ele diria até que civilizada; de novo agradece aos 
deuses. Uma cama de solteiro, razoavelmente limpa, nem fede. Não, não é uma prisão 
mesmo, não fazem prisões boas assim. Outra cama em cima, e outro beliche ao lado e 
outro e outro, e os barulhos e cheiros de cada um dos demais habitantes daquele 
quarto, se não é uma prisão pode ser um acampamento, um albergue. Um centro de 
triagem, onde juntam as pessoas como ele dias meses anos, até que algo se defina, o 
quê? Ao lado de sua cabeça, um livro fechado. Segura o livro, acaricia a capa imitando 
couro, e ele lembra que livro é este: a Bíblia, na sua língua, única coisa que ele lê em 
sua língua em meses, únicas palavras que ele tem para não esquecer a sua língua, a 
língua de seus pais, de seus avós. 

Pouco a pouco os outros habitantes do quarto começam também a se mover, 
ainda devagar, todos devem estar também tentando saber quem são e onde estão, ele 
pensa, mas talvez como ele tenha acordado uns momentos antes já esteja mais 
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adiantado nesta corrida; e é uma corrida, ele vagarosamente lembra por que é tão 
difícil, ao acordar, saber onde está, lembra de uma família e de uma pátria e de uma 
língua lá longe e de violências e mortes e desespero e depois um e outro e outro 
lugares provisórios de uma corrida rumo ao que talvez um dia ele tem esperança que 
um dia talvez seja um porto seguro, mesmo que lá ele tenha que aprender outra 
língua mas a sua língua ele nunca vai esquecer, aí está o livro que ele carrega como 
seu tesouro mais precioso. 

Ele fala algumas palavras em sua língua e depois fala o seu nome, isto ele já 
lembrou, um nome, ele tinha um nome seu, lá longe; e completa com o nome do seu 
país, tão distante, isto ele também não esqueceu. Aos poucos as outras pessoas do 
quarto murmuram, em suas línguas, e ele lembra das línguas de fogo, é como se 
viessem do céu e se espalhassem e pousassem uma sobre cada um deles; e todos 
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os 
capacitava. E ele se sente feliz, e fala isso, alto e pausadamente, e imagina que os 
outros homens estão também dizendo coisas assim, da felicidade de, enfim, um teto, 
uma cama, o não estar morto e o não temer que a qualquer momento — 

De repente, veio do céu um barulho, bem semelhante ao de uma forte rajada de 
vento, e encheu toda a casa onde estavam. E eles começaram a ver o que pareciam ser 
línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram, uma sobre cada um deles, e o 
barulho, cada vez mais forte, e os gritos. O cheiro de pólvora, o cheiro de sangue. O 
escuro, de novo. 
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Maria Fernanda Elias Maglio | Nasceu 
em Cajuru e mora em São Paulo há 20 anos. É 
Defensora Pública do Estado de São Paulo e 
atua na defesa das pessoas pobres que estão 
cumprindo pena. Sempre foi apaixonada por 
literatura e há alguns anos escreve suas 
próprias histórias. Foi finalista do Prêmio Sesc 
de Literatura em 2016 e 2017. Em dezembro 
de 2017 publicou seu primeiro livro, Enfim, 
imperatriz (Editora Patuá). 

  



tem manteiga, mãe, nesse depois? 
  

am para um lugar que era Canadá ou Sérvia ou Alemanha. De repente tinha 
tulipas. Não pensou em tulipas, pensou na flor que viu na televisão, o céu e o 

chão lilás, só as flores amarelas e eram tulipas, ainda que ele não soubesse. Talvez 
distribuíssem pão amanteigado nas ruas, a manteiga engordurando as pontas dos 
dedos e os dedos nem estariam sujos, seriam limpos para sempre, a mãe nem 
mandaria lavar. Ei, menino, vá se lavar antes de comer e era bom o morno da comida 
na mão limpa, os dedos ainda úmidos, recém enxugados no short, mastigava devagar, 
intercalando o pão com bocados de arroz, lentilha, carne, pepino, hortelã. O irmão 
pequeno do lado, a mãe na panela, o cheiro de pistache torrado e mel, as tamareiras 
empoeiradas, o céu azul de machucar o olho da gente, por que tão azul, por que dá 
vontade da gente chorar, mãe? Porque a vida é presente, meu filho. A vida é presente, 
a vida é presente. Gostava mais dos que ganhava de aniversário: os três cavalinhos de 
madeira, pintados de vermelho, preto e marrom, a bola de futebol de verdade, não 
era meia, nem borracha derretida, bola comprada em loja. O irmão quebrou a pata do 
cavalinho vermelho, sem querer. Deu um cascudo na cabeça dele, com o nó do dedo, 
bem no meio da nuca. Ele chorou e mãe não veio acudir. Estava colocando as coisas 
em dois sacos pretos, as roupas dos meninos, três xales bordados, duas panelas, uma 
frigideira, o pai dizia yálah, yálah, yálah, enquanto a mãe forçava as coisas no fundo 
do saco para caber mais. Tinha raiva do irmão, do cavalo, da pata do cavalo quebrada, 
do pai dizendo yálah, dos xales todos e do cheiro plastificado dos sacos. Deixou o 
cavalinho vermelho deitado no pátio. O preto e o marrom em pé, velando a perna 
morta. 

Abraçou o irmão quando ele choramingou que tinha medo da água, é só o mar, 
habib, tudo bem. Mas não era como a mãe, não sabia dizer tudo bem do jeito da mãe, 
o irmão continuava chorar, repetindo a água, a água, é como o banho da gente, habib, 
é só o banho. A mãe não ouvia o choro do irmão, conversava palavras que o menino 
não podia compreender, nunca tinha visto a mãe brava assim com adulto nenhum. 
Balançava muito as mãos e a outra mulher meneava a cabeça, severa, de olhos muito 
apertados, o xale escorregando da cabeça. Não via o pai. Eram muitos homens e 
muitas mulheres e muitas crianças, algumas choravam, outras mamavam nas mães e 
havia muitas mães e diziam calma, calma, habib, como o banho, é só o mar.  

I 
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O barco deu mais uma sacudida, as mulheres gritaram com as mãos na cabeça 
ou gritaram segurando seus filhos, sem as mãos na cabeça. A mãe abraçou ele e o 
irmão, dizendo tudo bem, está tudo bem, já a gente chega. E o menino imaginava as 
tulipas e os pães amanteigados, queria contar para o irmão, mas não sabia como dizer 
da manteiga e das flores amarelas, deixava que a mãe fizesse shiiiii, dizendo, só o 
mar, habib, só o mar. 

Uma sacudida mais forte e uma moça escorreu para a água. Viajava com um 
velho que devia ser seu pai. O velho gritava minha filha, minha filha e tentava se 
desvencilhar do moço que o impedia de pular na água. Dois homens se lançaram em 
socorro. Só voltou o mais novo, de rosto marrom e camisa vermelha. Ninguém se 
importou com o não retorno do homem de barba, nem da moça. Nessa altura, o barco 
já havia despejado uma menina de vestido de bolinhas, uma mãe de um menino de 
cabelo crespo e dois adolescentes. Agora o barco inteiro gritava e não era porque os 
outros haviam caído. Cairiam todos, um a um escorregando mar afora. Ainda assim a 
mãe não gritava, dizia só o mar, habib, o mar. O mar mata a gente, mãe? Tira da 
gente o presente, ele tira? E aqui não se preocupava com os cavalinhos, nem os de 
pata inteira e nem o quebrado, esquecidos de propósito no pátio da casa, não queria 
morar no mar, o mar é molhado, mãe. Viu o pai. Tentava controlar o barco segurando 
o leme com as duas mãos. Estava de costas, não dava para ver o rosto. Tomara o pai 
estivesse com cara de raiva, enfrentasse o mar com muita raiva, yálah, yálah, como se 
mata o mar, mãe? Mais uma sacudida e o barco derramou o irmão. A mãe não disse 
só o mar. Não era só o mar. Pulou atrás do irmão, carregando ele debaixo do braço. 
Não deixaria filho na água, nem filho fora da água. Não deixaria filho nenhum. Agora 
o mar. Ele no braço da mãe. O irmão no longe. A mãe gritava o nome do irmão e 
engolia água salgada. A cada vez o nome era mais fraco. O braço que segurava o 
menino também. É só o mar, habib, é só o mar. O mar dói tanto, mãe, porque o mar 
arde boca, nariz e coração, para onde vai o cavalinho vermelho quando morre, depois 
a gente vive de novo, tem manteiga, mãe, nesse depois? Os dedos ficam sujos quando 
a gente brinca na terra, precisa lavar as mãos antes da comida, você vai me esperar, 
mãe, quem cuida da gente nesse mar, nessa morte, o irmão longe, a camisetinha 
vermelha boiando, a cabeça emborcada na água, ele está vendo peixe, mãe, será que 
ele vê cavalo-marinho, é vermelho, a pata quebrada? O barco virado, as gentes todas 
na água, gritavam muito, alguns não, só boiavam de cabeça dentro, olhando peixe, 
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cavalos-marinhos amarelos feito as tulipas, yálah, yálah, quero ver cavalo-marinho, 
parar engolir esta água com sal que dói na gente, é como o banho, habib, já vai 
acabar. Engoliu a última golada de mar e abriu os olhos debaixo da água. O irmão 
estendia o braço para entregar um cavalinho vermelho de pata inteira. A mão 
brilhava manteiga. E era tão limpa. 
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Pedro Menezes | Está envolvido com 
criação desde 1992. Hoje, além de pai do João, 
é ilustrador, escritor e designer gráfico. Adora 
Matisse e desenhar ouvindo Miles Davis. É 
autor de quatro livros: Caderno de 
Observação de um Filho, além de três livros 
infantis, em parceria com Lúcio Goldfarb, 
Joãozinho Quero Quero, Cadu e o Mundo que 
Não Era e Urso Alfredo e o Mistério na Neve. 

  



um menino de três anos se afogou no Mar Mediterrâneo 
 

m menino de três anos se afogou no Mar Mediterrâneo. Seu corpo apareceu 
boiando em uma praia da Turquia. Um menino de três anos que podia ser o 

João se afogou no Mar Mediterrâneo. Água salgada entrou pela sua boca, pelo seu 
nariz, arde, dói, encheu seu pulmão, ele sofreu muito, gritou pela sua mãe, arde, dói, 
encheu seu pulmão, dói muito, água salgada, dói, arde, ele sofreu, gritou pela sua 
mãe, água salgada, entrou pela sua boca, pelo seu nariz, arde, dói, encheu seu 
pulmão, e ele finalmente morreu. Para aparecer boiando em uma praia da Turquia. 
Como morreu sua mãe, que não conseguiu salvá-lo. Morreu seu irmão de cinco anos, 
sua mãe não conseguiu salvá-lo. E mais pessoas no barco que naufragou quando sua 
família fugia do horror da Síria. Morreu como centenas, milhares, milhões que 
morreram no Mar Mediterrâneo tentando fugir do horror, da fome, da guerra, da 
miséria, do sofrimento. Dói, arde. Ele sofreu muito. Muito antes do naufrágio. Antes 
de perder o ar ele já tinha perdido sua casa. Milhões perderam suas casas. Antes da 
água salgada entrar pela sua boca, pelo seu nariz, ele já tinha perdido a sua rua. Um 
menino de três anos se afogou no Mar Mediterrâneo. Antes do seu pulmão se encher 
de água salgada ele já tinha perdido sua cidade. Ele sofreu. Mas antes ele já tinha 
perdido seu país. Milhões já perderam seus países. Antes de morrer, o mundo já tinha 
desistido dele. Um menino de 3 anos se afogou no Mar Mediterrâneo. Um menino de 
três anos que podia ser o João se afogou no Mar Mediterrâneo. Água salgada, dói, ele 
sofreu, gritou pela sua mãe, água salgada, entrou pela sua boca, pelo seu nariz, arde, 
dói, encheu seu pulmão, e ele finalmente morreu. Um menino que só não é o João 
porque se chamava Aylan. E o mundo, eu, você, todos já tinham desistido dele. 
  

U 
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Paulo Vicente Cruz | Teve textos publicados 
nas revistas Piauí, Subversa e em duas edições 
especiais da Revista Gueto.  Alguns de seus 
contos também integram a edição comemo-
rativa de 40 anos dos Cadernos Negros, 
tradicional publicação de literatura afro-
brasileira. 

  



na barriga do mundo 
 

 mar é bonito não por sua cor nem pelo movimento de suas águas. Sua 
beleza tampouco está na praia que o margeia.  Ele é belo porque é grande e 

nos ignora. Seu humor depende das correntes, marés e ventos.  É tranquilo ou furioso 
sem dar por nós.  Não cabe em nada nem se mede, inquantificável. Só um tolo não 
teria medo de algo assim.  O rapaz sentado na areia teria pensado nisso se soubesse 
dar nomes ao que sentia e fosse dado a filosofias.  De toda forma, o aperto no peito e a 
estranha atração por aquela monstruosa quantidade de água comprovavam o poder 
de síntese de uma angústia sem tradução. 

Antes do embarque, ao olhar o céu espelhado no mar, não viu maiores 
significados do que o efeito de um reflexo sem muita metafísica: um sol a pino que o 
faria suar, o desconforto do convés onde desafiaria as leis da física, lotando o mesmo 
espaço de embarcação com muitas companhias de viagem, e a esperança invisível a 
que se agarraria para ignorar todas as possibilidades de perigos e abismos.  

Embarcou sem escolher com qual dos pés tocaria pela primeira vez o piso naval.  
Viajava para buscar a sorte. Não faria sentido crer que o acompanharia, dependendo 
da perna escolhida para o primeiro passo.  Ousava atravessar a grande água 
justamente pelo fato das coisas não serem tão simples.  

Já distante da costa, embora em meio a tanta gente, reconheceu a familiar 
sensação de desprovimento de norte, sul, leste ou oeste.  O ventre da mãe foi sua 
única terra natal. O resto sempre foi desproteção e abstração organizada em 
bandeiras e fronteiras.  Não entendia com fluência língua alguma, exceto o silêncio.  
Sempre vagara entre o despertencimento em relação ao lugar onde nascera e as 
desconexões com os territórios distantes.  

O barco afundou em algum ponto da imensidão abaixo do Trópico de Câncer. O 
homem habita agora a barriga do mundo, engolido por placenta azul e salgada.  
Naquele dia, da praia distante, muita gente viu o sol alaranjado e bonito submergir 
sem aquecer a água fria e límpida.  Alguns olhares mais atentos distinguiram algo a 
acompanhar a descida do círculo de fogo — nada muito nítido.  Assim, ofuscado por 
brilho e beleza, sumiu o barco e quem com ele permanecerá estrangeiro.  A guarda 
costeira segue vigilante a proteger a paisagem. 
  

O 
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Daguito Rodrigues | Escritor e roteirista. 
Acumula prêmios nos principais festivais de 
criação do mundo, como Cannes Lions, 
Prêmio Abril e Clube de Criação. Quer muito 
que você leia o primeiro romance dele, Vozes 
na rua (Editora Kazuá, 2016). 

  



ditado 
 

screve aí, moço. Junta as letras, eu falo o que elas vão dizer. Histórias, tenho 
um monte. Não é só quem desenha palavra que tem o que contar. Gente 

sofrida é um baú de memórias. Não querem que a gente abra pra não revelar a 
verdade. Não ensinam. É medo. Deixam pra doutor, pra repórter, pra gente de 
diploma. Esse povo conta o que a gente viveu. Como se soubesse. Daí eles ouvem e 
ficam com pena. Eu quero é falar tudo pra despenar a minha gente. 

Escreve aí, moço. Mas não do jeito deles. Eu quero que seja fácil, que nem 
quando eu escuto. A gente entende o que é dito, pra que complicar quando tá escrito? 
Esses documentos de advogado, de governo, não entendo nada quando leem. É por 
isso mesmo que eles falam complicado, né? Acham que a gente é bobo. Querem meus 
dedos de boca fechada pra cegar minhas ideias. 

Escreve aí, moço. Nunca me deram voz nas mãos. Só pá, panela, pneu, parafuso. 
Mas a gente escreve com o que tem. Vai desenhando, juntando os pedacinhos das 
palavras, só não fica registrado no papel. 

Tá tudo aqui ó. Minha avó escreveu um monte com a mão na terra. Terra seca 
que tinha lá. Minha mãe, com cabo de vassoura e pedaço de pano. Limpou o chão de 
um lugar que nem era o dela. Mas é meu. Nasci aqui e escrevo aqui, a colheradas no 
fogão. Eles achavam que a gente não ia contar nada por não saber desenhar nas 
linhas, né? A gente conta. Um pro outro. E eu conto pra você, moço, eu conto tudo. 
Pode perguntar. 

Escreve aí, moço. Tem coisa triste, mas tem coisa feliz também. Não é só de dor 
que a gente vive. Tem viagem, tem festa, tem casamento com fartura. A gente sabe 
aproveitar cada dia que Deus deu. Passa lá na sexta depois do serviço pra ver só. Vai 
no domingo. Tem música, tem casal com os pés na terra. Bebida pra todo mundo, 
carne boa. A gente não tem mão pra escrever mas tem pra cozinhar. 

Pode parar, moço, chega. Deixa que eu assino. Me dá aqui essa caneta. 
 

M  a  r  i  a   C  i  c  e  r  a   d  o  s   S  a  n  t  o  s   S  i  l  v  a  . 
 

E 
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Não. Faltou aquele risquinho no i, eu lembro. Maria Cícera dos Santos Silva. 
Não falei que meu nome eu sabia? Agora tá pronto. Lê pra mim. Lê que eu quero 
escutar o som da minha voz. 
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Manuel Filho | Escritor, agraciado com o 
prêmio JABUTI 2008, possui mais de 40 
livros publicados por editoras como 
Melhoramentos, Ática, Saraiva, Editora do 
Brasil, Panda Books, Mundo Mirim, Prumo, 
Paulus, Besouro Box, Escala Educacional, 
entre outras. 

  



conto (?) refugiado 
 

ste conto (?) é refugiado e, como tal, irá até o ponto em que conseguir 
chegar, aceitará a salvação de quem lhe oferecer, andará com outros tipos, 

línguas, costumes, figuras. Em determinadas circunstâncias, perderá sua identidade. 
E esbarrará no ódio, na burrice, na ignorância. 
Outro dia, uma famosa cantora abriu o coração e disse em alto e bom tom o que 

sofria de preconceito a respeito de sua relação com sua esposa. Sua fala veio recheada 
de palavrões e frases de quem está, há muito tempo, sendo oprimida. Foi um jorro 
forte, valente. 

Porém, aquela senhora que segue a religião majoritária se sentiu violada. Achou 
uma pena que, embora quase achasse “justa” a causa, a artista estaria promovendo a 
violência. A tal senhora afirmava que também era alvo de preconceito em razão de 
sua crença, mas que sempre desejava paz para todos... 

Tomanocu. 
Se ela não aguenta palavrões em um rápido discurso, imagine se ela os ouvisse 

enquanto estivesse sendo espancada, morta ou ambos. O Brasil é o país que mais 
mata pessoas da comunidade LGBT no mundo, inclusive em nome dos dogmas da 
“senhora indignada”, e não se conhecem cidadãos que tenham sido barbaramente 
mortos neste país exclusivamente por fazerem parte da religião majoritária presente 
nestas plagas.  
 

Uma religião majoritária... Neste país ninguém jamais  
foi morto por somente praticá-la. 
Agora, homossexuais, matam a bala, a facada, a pancada... 

  
E não há ódio em palavras ditas por quem está sufocado, se afogando no mar. 

Há um pedido de socorro. 
Se foder! 
Agora, este conto (?) precisa e se refugia no teatro.  

  

E 
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CENA ÚNICA – ATO FINAL 
 

Em meio ao alto-mar, um bote se apoia perigosamente sobre as ondas. Dentro 
dele, incontáveis pessoas. Ele está afundando. Os homens saltam para as águas frias, 
deixando na frágil embarcação as mulheres e crianças, imensamente assustadas. Os 
homens se seguram no que é possível a fim de manter a cabeça acima das ondas, 
enquanto as mães e as pequenas mãos de seus filhos se esforçam em expulsar a água 
que inunda seus pés e que invade ininterruptamente. 
 
CAI O PANO 
 

Agora o conto (?) reflete sobre a bosta de um planeta que inventou de se dividir, 
de se separar. É um planeta tão pequeno que condena quem apenas nasceu em um 
lugar sem água, sem comida ou terra fértil a ficar lá. Ai dele se tentar escapar. E são 
muitos os meios usados para “convencê-lo” a permanecer onde está. 

Os países nórdicos, “civilizados”, ficam lá em cima, observando e deportando. 
Claro, sempre dá para mostrar ao mundo como “somos limpinhos”, desenvolvidos e 
preocupados com o meio de ambiente, desde que seja na “nossa terra”. Se for em 
Belém (PA), onde há vazamento de poluentes nos rios, o impacto é distante, é de um 
país quase refugiado. 

Enquanto isso, tiram nossas empresas, nossos aviões, nosso petróleo e, com a 
mão que fortalece um golpe, eliminam os investimentos que poderiam criar algum 
futuro. Mandam-nos à roça, às plantações, ao país permanentemente orgulhoso por 
ser “o celeiro do mundo”, exceto para os que passam fome. 

E questione o reacionário preocupado com a situação da Venezuela sobre o que 
ele pensa a respeito dos venezuelanos que por aqui procuram abrigo: são 
vagabundos, querem roubar nosso emprego, são uns ordinários. 

Pobre do filho da puta que é tão incompetente que acha que uma pessoa que 
fugiu de seu país, atravessou um mar gelado poderá tomar sua função. E é essa a 
preocupação primordial desses canalhas, o próprio umbigo. 

Agora, este texto se refugia na música. 
Imagine, de John Lennon, nunca esteve tão certa, atual. 
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“Aiiiiiiiii, eu não gosto mais do Chico porque ele me traiu.”, que tremenda 
merda ouvir isso. Acham que o Chico mudou, que os traiu, mas, como assim se o 
artista nada alterou em sua coerência? Se ele não se modificou, quem foi que mudou, 
afinal de contas? Quem se embrulhou em verde-amarelo jamais percebe que pode (e 
deve) ser o traidor por excelência? 
 

E este conto (?) refugiado 
Tenta se apoiar na poesia, 
Mas é um poema de pé-quebrado. 
Um pé que não consegue encontrar apoio 
Pisar em solo que produza a alguém algum agrado.  

 
E, de volta ao conto (?), há quem rejeite, nem queira escutar o discurso do outro 

porque há sotaque, ou pela cor da pele, por costumes “estranhos” ou por 
simplesmente falar “errado”. 

Este conto (?) também se refugia no “errado”. 
Intão, qui si foda quem achá qui é mió do que nóis purque sabe usá mesóclisi.  
E um mundo tão pequeno, que joga toneladas de comida fora todos os dias, que 

quer GARANTIR o direito de jogar comida fora todos os dias, de ter o seu carnê, de 
pagar sua prestação, de odiar o próximo que possui algo que ele jamais possuirá. 

Caso clássico, como já disse Caetano, daquele que não tem fome, ou telefone. O 
tipo não é faminto, mas acha que só será feliz se tiver o último gadget. E se avalia 
melhor do que os reais famintos e pior do que os proprietários de um bem 
descartável. Talvez ele seja igualmente descartável. 

Na verdade, este conto (?) não tem fim. Ele segue, não consegue se fixar, nunca 
estará seguro, a qualquer momento podem calá-lo, ele incomoda, se não oferecer 
nenhum ganho imediato irão retirar dele todas as palavr 
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aylan 
 

estido com a melhor roupa, saiu em busca da paz. No aconchego dos braços 
mornos do pai, faria a travessia. Fuga arriscada. Todos apinhados na rasa 

barcaça. De repente, os terrores do mar. Ouvia chamar o seu nome, cada vez mais 
distante. No outro dia, o mundo inteiro viu seu corpinho na praia. E chorou. 
  

V 
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zaid e tárik 
 

— Vocês dois estão sozinhos?  
— Eu estou com ele, senhor. 
— Mas estão desacompanhados? 
— Estamos com Deus e Ele cuida de nós. 
— E não falam inglês? 
— Quase nada, senhor. Só árabe. 
— Fiquem na fila comigo, qual é o seu nome? 
— É Zaid al Kaadr, senhor. O nome dele é Tárik. 
— Vou tentar ajudar, mas vai ser difícil passarmos juntos.  Vocês vêm de onde? 
— De Nihal, uma aldeia que não existe mais. Nem sei como chegamos aqui. Eu 

não queria sair de lá, mas, quando tudo desaba, a gente não tem mais querer.  
— É verdade. 
— Ainda bem que temos Deus para nos guiar.  Tárik também tem nove anos, 

como eu. É filho do irmão mais velho de meu pai e, depois da explosão, virou filho do 
meu pai. Agora é meu primo e meu irmão. 

— Vocês se parecem. 
— A gente cresceu juntos, brincava e ia para a escola juntos. Mas na classe eu me 

sentava bem na frente e ele ficava lá atrás. Não gostava muito das aulas. O professor 
era tão bravo que brigava todos os dias com ele, lembra, Tárik?   

— Ele não responde?   
— Agora é que ele está assim. Mas era muito conversador, um pouco bagunceiro 

até, nunca fazia os deveres. Eu não. Fazia tudo certinho. Só tirava notas altas para 
minha mãe ter orgulho de mim. Ela ficava feliz de me ver estudar.  

— E onde está sua mãe?  
— Uma tarde, depois que terminou de arrumar toda a casa, ela saiu para o 

quintal com minha irmãzinha no colo e gritou para a gente ir lá fora, eu e meu irmão 
Munir, brincar com elas também.  Munir foi. Eu disse que estava terminando de fazer 
a lição e já ia. Não deu tempo. A granada explodiu em cima de todos eles e eu fiquei 
uma semana sem nem conseguir falar.  

— Só sobrou você? 
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— Não. Meu pai estava no trabalho. Mas, depois disso, ele só pegou algumas 
roupas e uns documentos e nós dois fomos para a casa do tio Abdul, nas montanhas. 
Logo depois, chegou você, lembra, Tárik? 

— Ele foi para lá também?  
— Sim. Atacaram toda a nossa vila, destruíram tudo, e um conhecido de meu pai 

levou Tárik para ficar com a gente. O senhor precisava ver. Tárik estava quase morto, 
de tão machucado. A gente cuidou dele até ele voltar a andar, mas ele ficou assim sem 
fala e a visão também ele perdeu.  Meu pai disse que eu devia ser sempre a luz dos 
olhos dele e que agora éramos dois irmãos. Logo depois bombardearam também a 
casa de tio Abdul. Meu pai e os outros parentes estavam lá, mas Deus poupou a gente, 
Tárik e eu. 

— Vocês não estavam em casa? 
— Eu tinha ido levar Tárik para ouvir o balido das ovelhas e quando voltamos 

estava tudo destruído. Nossa família agora é só a gente. Só nós dois.  Deus quis que a 
gente se salvasse, porque eu sou os olhos dele. Por favor, senhor, explica isso para o 
guarda. Diga, na língua dele, que a gente tem de ficar juntos.    

— Os guardas já está chamando e eu não vou poder entrar com vocês. Estão 
dizendo que é para entrar um de cada vez.  

— Eu não vou sem o Tárik. 
— É melhor você soltar seu primo e ir, garoto. Eles não têm tempo a perder.  
— Não.  Sem ele eu não vou. Quero voltar. Ir embora daqui.  
— Agora é impossível. Anda. Depressa. 
— Venha, Tárik, não se solte de mim. 
— Name? 
— Tárik Zaid al Kaadr.  
— And about him? 
— Somos um só, senhor. Nós e Deus. 
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baboquivari 
 

ermínio espera junto com homens e mulheres em pequenos grupos 
acomodados nesse hotel ruído pelos cupins, bem no meio do fim do 

mundo. Se juntasse todo mundo dava mais de setenta pessoas, de todas as partes, 
brotando da escuridão do deserto. Não vale a pena atravessar uma meia dúzia de 
gente, disseram. Hermínio vê: uma mulher com um garotinho nas costas, preso em 
panos surrados e coloridos. Lindos cabelos caindo pelo rostinho assustado. Hermínio 
mal pode acreditar, não sabia que atravessavam crianças também. No espaço ao 
redor: dois colchonetes imundos, sete mexicanos, cinco equatorianos e Juliard, 
brasileiro também. De onde? Minas. Puxando bem o s. Minasss. Como se falasse de 
outro mundo. De outra dimensão tão distante fica lembrar do país. Tão distante fica o 
Brasil. E foi tudo que disseram um para o outro porque os quartos não têm portas e 
os coiotes passam pelos corredores com cara de poucos amigos e botas desgastadas e 
chapéus de abas largas, amarelados pelo suor. 
 

* * * 
 

Hermínio sente o frio rachar os lábios. É vento de deserto, vento de madrugada, 
vento que nunca tinha sentido antes. Os coiotes tentam explicar que não há hipótese 
de esperarem por ninguém: nada de atrasar o grupo, nem descanso fora de hora, tudo 
previamente cronometrado. Se a migra flagrar, cada um sabe de si. Se falarem para 
esperar, esperam. Se falarem para correr, correm. Hermínio tenta não tremer de 
medo vendo os coldres pesando na cintura de alguns deles. Então, começam a andar, 
assim mesmo, sem muito aviso. Começam furtivos pelo meio do mato, com a luz dos 
postes ficando para trás. Com a visão daquele hotel decadente de três andares de 
madeira podre se misturando com a escuridão. 
 

* * * 
 

Os coiotes têm essa maneira de se comunicar: assovios e uivos compassados 
vindo de todos os lugares. A direção dos uivos é a direção certa. Hermínio tenta não 
escorregar, tenta não ser engolido por algum animal do deserto. Tenta esquecer esse 

H 
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medo, meio infantil, do escuro. Então Juliard passa a acompanhá-lo, sorrindo como 
se pedisse permissão, escolhendo o mesmo caminho que ele escolhe. Deve ter uns 
dezenove anos. Para onde? Rock Springs. Tem família lá? Não, um amigo. Hermínio 
tem certeza que, ali, todas as histórias são as mesmas histórias se repetindo: um 
sonho, um amigo de um amigo, um parente que conseguiu, um lugar para dormir 
temporariamente, oito ou nove horas por cima do próprio corpo para limpar alguma 
coisa. E você? Salty Lake. Mas ali não se pode conversar demais porque duas ou três 
palavras já tiram as forças de prosseguir: a boca resseca, a garganta arde. Mas não 
tem dúvida que, em outra situação, pararia e admiraria: o sol nascendo no meio do 
deserto, pulando para fora das montanhas, colorindo em impossíveis tons de laranja 
a areia e as pedras. Pena não ter tempo para aquilo porque segue a procissão em uma 
fila meio torta. Meio tensa. As pernas doem e o corpo dobra de cansaço nessa 
caminhada que já dura mais de cinco horas. Não tinha ficado muito claro quanto 
mais tinham que andar. Alguns calculam mais um dia, ou um dia e uma noite. Outros 
acham que a qualquer minuto os telhados gringos vão aparecer, mas Hermínio tem 
certeza que os coiotes estão enrolando e que aquilo pode durar dias. Eles ficam 
irritados se alguém faz menção em perguntar sobre quanto tempo falta. Cospem no 
chão, ao invés de responderem, e seguram as armas fazendo o dedo escorregar pelo 
gatilho.  
 

* * * 
 

Água balança dentro da garrafa, a bolsa parece ter se multiplicado em duas. 
Hermínio pensa, como se aquilo ajudasse a vencer a poeira fina de Sonora: primeiro o 
deserto, depois Tucson, depois Phoenix, apesar de já não ter tanta certeza se pode 
chegar a salvo em Utah pela 89. Não que ele tivesse sido enganado, disseram: É um 
dos caminhos mais difíceis. Disseram: Mas ser pego lá... Disseram: Só um, de quatro, 
não consegue.  
 

* * * 
 

Hermínio não faz a mínima ideia se ainda estão em Sonora ou se já chagaram ao 
Arizona. Uma mesma paisagem, mas já não é México. Uma linha imaginária de 
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fronteira e Sonora fica para trás. O garotinho que Hermínio conheceu no primeiro dia 
esconde a cabeça encoberta em um pano que a mãe molhou com um pouco de água. 
Cinco minutos de descanso, falaram. Cinco minutos sentados sobre uma calça jeans e 
duas camisetas enroladas como uma trouxa, se abrigando nas sombras uns dos 
outros porque o sol ensopa a blusa, frita a pele e faz tudo ficar vermelho. Hermínio 
fecha os olhos e vê tudo em vermelho. A cabeça fervendo.  Juliard faz um sinal 
enigmático: os coiotes discutem. Ele tem uma teoria. Ele diz: talvez tenham perdido a 
trilha. Ou vão entregar todo mundo para a migra por um bom punhado de dinheiro 
ou para traficantes porque bem tem essas histórias, meu amigo me contou. Nunca 
ouviu? Ilegais que viram mão-de-obra para os traficantes mexicanos. Coiotes que não 
são coiotes. Polícia vendida que presta serviço a, como chama mesmo? Cartéis? Então 
te levam para longe, te colocam de joelhos, te enfiam uma arma na cara, mãos 
amarradas por debaixo das pernas e bang! Ou trabalha para eles ou morre. Ser avião, 
mula, matador de aluguel essas coisas.  
 

* * * 
 

Talvez fosse um hondurenho. Ou um cara de El Salvador. O negócio é que não 
durou nem uma hora. A cobra o mordeu e se enroscou na areia fazendo barulho. Ele 
espumou. Espuma branca e lodosa. Juliard comentou baixinho que nunca tinha visto 
ninguém morrer. Um dos coiotes perguntou se alguém ali conhecia o defunto. Não, 
ninguém conhecia. Então o jeito é um só: deixar o corpo aí. Acontece sempre, ele 
disse: Fatalidade. Disse: Ninguém aqui tem culpa de nada, entenderam?  Foi quando 
alguém fez um sinal da cruz e recomeçaram. 
 

* * * 
 

Quantas vezes eles tinham cruzado aquele deserto? Quantas vezes por ano? 
Umas três? Talvez mais? Quantas vezes guiando ilegais com um sonho de enriquecer 
na Terra da Liberdade, do Tio Sam, da Nike, da Coca-cola sabendo o caminho de 
olhos fechados, pulando qualquer obstáculo com uma força sobre-humana, um 
pedaço de folha de coca na boca, mascando a folha sem parar, cuspindo no chão. 
Quantas vezes tinham dito: Alguém conhece esse infeliz aí? Então melhor deixar por 
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aqui mesmo, ninguém atrasa a travessia, o deserto toma conta, o sol termina de assar. 
Quantas vezes? Assoviando no meio da escuridão, olhos que veem de muito longe, 
olhos que veem no escuro. Hermínio sente o próprio peso, os pés arrastando, 
levantando uma poeira fina na altura das vistas, sufocando qualquer ar. Já respira 
pela boca com dificuldade. Tem certeza que uma pessoa morta não parece, de fato, 
morta. Olha para trás de novo, por cima dos ombros, por cima da poeira de Sonora, o 
corpo do rapaz, o corpo de pedra do rapaz, o corpo meio verde do rapaz e tem certeza 
que ele só dorme. Que descansa alheio ao fogo do deserto e que a qualquer momento 
pode se levantar e seguir viagem. Hermínio pensa em voltar. E pensa que Sonora é 
um nome bem triste para um deserto que só grita silêncio.  
 

* * * 
 

À noite, no meio do frio, debruçado sobre si mesmo, Hermínio sonha. O último 
sonho que teve foi ainda no Brasil, sonhou com a viagem. Agora, no meio da viagem, 
sonha com o Brasil. Coisa engraçada. O sonho, esse, começa com ele lá, do jeito que 
lembra, do jeito que ainda deve existir. Mas depois de um tempo, a imagem vira 
nada: Hermínio perdido por umas ruas de barro, de vento, ruas que desmancham sob 
seus pés num dia sem sol. Então percebe que procura alguém que insiste em não 
aparecer, que se mostra em um segundo e que, no seguinte, não está mais lá. Então 
dobra esquinas, passa por uns casebres, uma coluna feita de areia quente e anda, 
pensa já ter chegado, já ter chegado na fronteira o que é impossível porque sabe que 
sonha com o Brasil. E se vê de longe. Se vê em terceira pessoa: de lado, por cima, 
correndo, bufando. Suor na testa, rosto retorcido em uma careta de morte.  
 

* * * 
 

O grupo se dispersa: alguns seguem a frente, outros vão se deixando 
ultrapassar. Vultos. O deserto medindo forças, se perdendo em dunas e pedras. 
Hermínio já ouviu falar em histórias de pessoas que perdem o juízo quando ficam a 
deriva no mar, por exemplo. A razão vai embora quando o mar é única paisagem que 
se multiplica mil vezes diante dos olhos, nenhuma saída, nada além de azul. Então 
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tenta se concentrar em uma música, em uma lembrança, qualquer lembrança porque, 
com ele, é o deserto que não para de se desdobrar. Ri sozinho.  
 

* * * 
 

A mãe do garotinho tem a sobra de um chocolate derretido pelo calor perdida no 
bolso, lambuza o dedo nessa massa quente e oferece ao menino, que chora. A boca 
fazendo um arco para baixo. Hermínio se oferece para levá-lo. A mãe (máximo vinte, 
braços cansados, mãos inchadas de calos que sobem e descem pelos tendões. 
Trabalho duro esculpe mãos assim), aceita a ajuda, mas não desgruda do filho, 
segurando de leve o pezinho da criança. Hermínio pergunta a idade do garoto que 
não entende o que ele diz. Faz dos braços um arco para sustentar o peso do menino. 
Mas já não sente parte do próprio corpo porque uma dormência começa a tomar 
lugar. Depois foi a vez de Juliard levar o garoto, mas a caminhada não tem fim e o 
menino começa a passar de mão em mão, enquanto tentam vencer uma serra 
encravada bem no meio do percurso. O calor da areia atravessa a borracha do tênis, 
atravessa a meia, atravessa a pele e os ossos, a alma, atravessa a dor então é uma dor 
por cima da outra, em ondas, subindo até estourar. E Hermínio pensa que morrer de 
fome é, realmente, engraçado porque nem fome sente mais.  
 

* * * 
 

Depois dela, dizem, é a cidade. Hermínio vê, desafiador e ancestral, o pico da 
Baboquivari. Baboquivari: sagrada para o povo O’odham Tohono, centro de uma 
cosmologia tão antiga quanto a rocha que pisam. Baboquivari: a casa do deus I’itoi, 
casa labiríntica debaixo da terra, o Homem do Labirinto, chamam. Um deus que 
mora debaixo da terra e não no céu, isso deve significar alguma coisa. A montanha é o 
último obstáculo antes da cidade, tem que se vencer a montanha. Tem que se vencer 
Baboquivari. Vencer I’itoi. Para Hermínio, Baboquivari parece querer engolir todos 
para debaixo da terra, uma cova, uma última morada. Lá de cima a montanha 
descreve um arco sinuoso, um precipício risonho, mas subir aquilo é impossível. Mais 
um dia e todos vão virar deserto como o cara de El Salvador virou. Virar osso na boca 
de um lobo, osso que já sonhou, osso que teve medo de virar osso. Gente morta 
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deixada para trás. Mas sobem e lá no meio um punhado já começa a passar mal. 
Mãos na altura do estômago, joelhos dobrados e boca aberta em direção a areia. 
Hermínio também sente as entranhas se revirarem, alguma coisa errada com sua 
perna esquerda e o coração disparado. Bebe o último gole da garrafa, lá embaixo vê 
duas pessoas, filete de sangue escorregando pela boca. E se estiverem vivas? Não de 
uma altura dessas. Mas se estiverem vivas? Tem helicópteros durante o dia. Câmeras 
com infravermelho durante a noite. Parados nos pegam e se pegarem, sabe lá quanto 
tempo em uma prisão que só tem a porta da entrada. E tem essas pessoas, civis 
armados com colete camuflado e bandana de Rambo que se revezam em atirar ao 
menor sinal de ilegais. Fazem mira, apostam onde e quantos acertar. Não tem como 
voltar lá para ver se estão vivos, não. Se quiser, vai você. Hermínio raciocinando. Vai 
você! As entranhas vibrando contra a parede do abdômen.  Vai você, brasileiro.  
 

* * * 
 

Juliard para. Para e estica. Hermínio acha que ele morreu, mas mesmo assim, se 
senta perto dele. É um hino e uma bandeira que os une, bem ali, no meio daquele mar 
de areia. Juliard começa a falar, assim, com uma voz meio rouca, que a família dele 
tem um sítio lá em Minas. Casa simples, varanda com cadeira de balanço e umas três 
vacas que foram vendidas para pagar parte da travessia. A vida é difícil e o pai acorda 
de quatro horas da manhã. A mãe tem calo na palma da mão. Enxada. Não se tem 
dinheiro, nem esperança por aquelas bandas e eles já mereciam um bom descanso e 
um pouco de alegria. E porque todo o dia acordam com tudo escuro na porra daquele 
sítio que não dá nada para ninguém, foi que eu resolvi tentar vir para cá. Talvez uma 
casa para eles, um passeio de vez em quando, um carro para o pai buzinar, um cartão 
postal que dê um pouquinho de orgulho. Sei lá, besteiras assim. Hermínio diz que é 
para ele ficar quieto, que o cansaço foi o que o derrubou. Se ficar falando, piora. 
Disseram que só mais um dia e pronto. Mais um dia e a gente chega lá. O pior passou, 
cara. Mas Juliard continua, diz que ali não venta, nem brisa, nem nada. O inferno 
deve ser assim. Ele briga com os olhos que teimam em fechar. Juliard diz que não 
quer voltar para aquele sítio do fim do mundo. Aquele sítio seco, mal cabe a gente lá 
dentro. Não quer decepcionar nenhum dos dois (mais uma vez, quantas vezes mais, 
Deus do céu?), enquanto Hermínio se convence que o mais sensato é ficar por ali, 
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esperar uma ajuda, os helicópteros, a migra. Aceitar de vez o fracasso antes que volte 
para o Brasil dentro de um caixão. 
 

* * * 
 

Antes de entrar na cidade, a poucos minutos da normalidade, se troca a roupa 
da travessia. A roupa suja de terra e suor, cheirando a queimado do sol, fica como 
depósito no deserto. É uma pequena clareira e todos batem para longe a poeira dos 
ombros. Ao redor, outras tantas pilhas de blusa, calças, saias, meias e sapatos se 
amontoam. Então que aquela pequena clareira é um rito de passagem: novas roupas 
para uma nova vida. Hermínio, o único parado, sente sua cabeça rodopiar o 
colocando, confusamente, fora da realidade. Tudo é um ponto lá no fundo, única 
claridade no meio de um funil que escurece a visão. Brasil e o passaporte falsificado. 
Cidade do México e a boleia de um caminhão. Sonora e seu Hotel ruído. Depois, a 
travessia. Não sabe o quanto de dias isso significa. Talvez quinze, se perdendo em 
uma conta que não sai dos dedos das mãos, enquanto sente areia nos dentes. Tem 
certeza (Hermínio é cheio de certezas) que sua alma ficou em alguma parte daquele 
deserto, presa em uma pedra, engolida por um abutre, derretida no calor, congelada 
no vento de I’itoi.  Podia também ter ficado no Brasil com sua mãe, ela que gosta de 
café na hora da novela, de tomar um ar depois do jantar jogando conversa fora com 
os vizinhos, de se debruçar no muro de casa e ver a vida passar devagar. Todos 
dispersam. Semanas inteiras batendo uns nos ombros dos outros e em menos de um 
minuto Hermínio contou só Juliard e a mãe com o menininho que dorme. Ela fala em 
um espanhol quase impossível de ser entendido (se pudesse ter entendido, Hermínio 
saberia que se chama Vivian e é guatemalteca), apertando a mão dos dois brasileiros, 
desaparecendo logo depois com o filho enrolado em uma manta tão colorida quando 
puída que deve ser do tempo de Quetzacoalt.  Juliard termina de vestir uma blusa. 
Diz: Quem sabe a gente não se esbarra por aí? E segue viagem, sem olhar para trás. 
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esconderijo 
 

 sol se esconde deles e eles, os meninos, se escondem do ventre. O 
esconderijo é de areia, terra e esperança. Tem poesia também, mas não é 

bonito o esconderijo. Entretanto, de vez em quando cabe algum sonho. Hora de 
dormir. Um corpo aquece o outro enquanto as memórias tentam descansar. Uma 
memória aquece a outra e tenta esquecer. O dia seguinte será maior. Hora de acordar 
sem ter dormido. Hora de andar com os pés dormentes, com o corpo doente e sem 
direito a comprimido. Um destino diferente nos espera do outro lado da linha. 
Escrevo tentando alcançar o número máximo de caracteres. Caminho entre os frios 
das vírgulas. Coragem, menino, coragem! Grito incrédulo para, eles, para mim. Quem 
responde é um pássaro lá de fora. Há um pássaro, quem sabe, terra, quem sabe, 
gente. Deve haver. Eles, os meninos caminham naquela direção. É lá mesmo!  Veja 
como dá para sentir o cheiro de chuva, como venta mais forte. Será esse o Brasil que 
nos chama? Chego mais perto, no final da folha, no final da linha e vejo mais gente. 
Sim, uma fila de gente esperando o destino. A gente senta. Chegamos. Continuamos a 
esperar. 
  

O 
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refúgio 
 

amuel Sócha chegou aqui no Brasil há pouco mais de sete meses. Veio 
sozinho, fugindo da fome e da miséria que assolava o seu país, o Haiti. Sua 

família inteira morrera num último terremoto (talvez o último ou penúltimo, ele não 
se lembrava) que devastara o seu país. Além dele, sua avó materna também 
sobrevivera, mas ela havia ficado em seu país de origem, mas Samuel sonhava em um 
dia trazê-la para o Brasil. Ele também sonhava em ter filhos e se ajeitar de vez no 
Brasil, país que durante muito tempo ele só conheceu em preto e branco pela imagem 
da televisão que transmitia os jogos de futebol. 

Samuel tinha vinte e três anos, era alto, magro e tinha uma pele bem escura, 
preta como a noite, a qual chamava a atenção das pessoas a sua volta. Há cinco meses 
ele trabalhava como faxineiro na região central da capital, num depósito de roupas e 
calçados contratado pelas lojas da região, de segunda à sábado, das 7h às 19h. Quase 
sempre sem pausa para o almoço. Quando alguém comentava que ele trabalhava 
demais, ele sorria e seus dentes desalinhados, mas brancos e fortes como o mármore, 
reluziam como estrelas na sua face preta. Seus olhos grandes, amarelados e cansados 
resplandeciam e ele discordava do seu interlocutor, passando suas mãos jovens, mas 
calejadas, em seu raso cabelo. E então, num lampejo, ele se lembrava da vida 
amargurada e sofrida que vivera no Haiti, da barriga vazia que doía, do medo e da 
pobreza, do cheiro dos corpos em putrefação, da violência desregrada. E seu sorriso, 
de repente, crepusculava, como o sol se põe para a noite vir e o haitiano voltava a ser 
tão silencioso quanto a noite. 

Os novecentos e cinquenta e seis reais de honorários que Samuel ganhava 
serviam para ele pagar o aluguel do quartinho que morava aos fundos de uma 
confeitaria, que também ficava na região central, bem próximo de onde ele 
trabalhava.  Com o salário, ele comprava o básico — comida e artigos de higiene; e o 
pouco que lhe sobrava, ele mandava para a avó, a qual muitas vezes só tinha esse 
dinheiro para se manter e comer durante todo um mês. 

Samuel não era de muita conversa, não porque não compreendesse e falasse o 
português, mas porque preferia ficar nos cantos escuros do depósito, fugindo do olhar 
alheio, principalmente o olhar do patrão. Aliás, um excelente patrão. Gordo, rico, 
evangélico, “cidadão do bem”, como ele mesmo se autodeclarava. Achava-se o dono 

S 
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do mundo e da razão, em suma, um defensor da família tradicional e dos bons 
costumes. Ah, sim, do porte de armas também; parecia ele o único com lugar 
reservado no céu. 

Um ótimo patrão o senhor Jorge. Passava o dia com as banhas ressaltadas na 
cadeira confortável que trouxera uma vez dos Estados Unidos, mexendo no celular, 
mandando nos 120 funcionários do depósito, recebendo clientes e amigos, até mesmo 
conhecidos que simpatizavam com suas ideias sobre política e religião, denegrindo ou 
desfazendo-se dos funcionários quando algum deles, corajoso ou sem noção, ousava 
contrariá-lo; rosnando como um cão quando alguém errava ou algo não saia como ele 
desejava. 

Jorge não admitia atrasos, faltas e ociosidade. Muito menos ainda pedidos de 
aumento ou de qualquer benefício. Pagava em dia, isso não se podia negar, e 
ostentava isso, honrando-se. Um patrão exemplar, tal como lhe dizia o pastor da 
igreja que todas as quartas-feiras frequentava o depósito para tomar um café e para 
ver como iam os negócios. 

— Só os que trabalham prosperam, meu irmão — murmurava o pastor em todos 
os encontros semanais. — Você é digno de tudo o que conseguiu, o mérito é todo seu e 
Deus o abençoo por isso. 

— Sim, tudo o que eu consegui foi com o meu suor. Se eu dependesse desses 
desalmados estaria como eles — respondia Jorge. 

Nesse dia, mudando um pouco o roteiro da conversa, ele murmurou como se 
confidenciasse um grande segredo: 

— Olha, se eu baixar a guarda, perco tudo o que eu consegui na vida com o meu 
santo esforço. — E logo em seguida esbravejou para o primeiro funcionário que 
passou na sua frente: 

— Vamos trabalhar desalmado! 
Quem era o desalmado? Qualquer funcionário negro, imigrante ou migrante que 

estivesse próximo ao seu gabinete. Se fosse branco e nenhum dos itens acima, o 
funcionário recebia a alcunha de cidadão. 

Pensa que com os clientes era diferente? De maneira nenhuma. Uma vez chegou 
um gerente de uma grande rede de lojas, querendo adquirir os serviços do depósito, 
ou seja, um cliente em potencial, como diz o jargão business. De seu gabinete, Jorge 
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olhou de esguelha para o senhor negro e elegante que o aguardava ansioso com uma 
pasta nas mãos. 

— O senhor irá recebê-lo agora? — Perguntou a secretaria. 
— Não — disse ele, bocejando. — Essa raça aí está acostumada a esperar. 
Passou-se quase uma hora, até que finalmente, o senhor Jorge abandonou o 

joguinho no celular e finalmente resolveu receber seu futuro cliente no gabinete. 
Assim, corriam os dias, as suas ordens e xingamentos, dando a impressão de 

que ele não sabia o nome de nenhum funcionário, de nenhum cliente. 
Afinal, quem poderia ser considerado uma visita interessante e bem-vinda para 

ele?  Os irmãos da igreja, algum cliente em potencial, algum membro da sua família: 
apenas esses eram bem-vindos. Empregado importunando-o com qualquer problema 
ou conversa fiada, como ele mesmo dizia, era funcionário preguiçoso, vagabundo, em 
último grau, comunista, esquerdista.  Aliás, como já afirmamos, o senhor Jorge se via 
como o único digno de reconhecimento, embora passasse o dia inteiro no celular 
jogando candy crush ou denegrindo os seus funcionários para aqueles que ele 
considera do seu clã. Gratidão era um ato que não existia em seu dicionário moral. 
Bastava ver um funcionário batendo papo, tomando um café ou cruzando os braços 
para ele urrar: 

— Vá arrumar o que fazer, desalmado! Ou quer ir parar no olho da rua? 
— Ai, Deus! Como alivia a gente berrar com gente subalterna. Acho que por isso 

que a escravidão durou tanto tempo. 
Tinha ele que se contentar apenas com insultos e ofensas. Para as suas pulsões 

era pouco, mas antes isso do que nada, é claro. Se ele pudesse chicotearia aqueles 
desalmados preguiçosos, mas só os berros que ele dava já o aliviava das náuseas e dos 
gases, das chatices e imposições da esposa e dos caprichos das suas duas filhas 
adolescentes. Só de quando em quando vinha uma catarse maior, para desobstruir a 
garganta e as artérias. Foi assim que aconteceu justamente com o jovem Samuel. 

Como todos do depósito sabiam, até porque era nítido pela tremedeira das 
pernas e dos olhos eternamente assustados, Samuel tinha muito medo do senhor 
Jorge. Quando cruzava com o patrão pelos corredores, baixava os olhos e desejava 
desaparecer por alguns segundos. Mesmo quando não era o patrão, Samuel tinha 
medo de alguns funcionários que pensavam iguais ao patrão ou que o tratavam igual 
ele o tratava, por isso o haitiano preferia passar suas horas de trabalho de canto, 
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sozinho, à margem, praticamente quase invisível para aqueles que atravessam o seu 
caminho e que no fundo o viam sem na verdade vê-lo. 

Um dia sumiu a marmita de um dos funcionários do almoxarifado e com ou sem 
razão, Samuel foi acusado imediatamente, sem que o denunciante precisasse 
apresentar provas da acusação e sem qualquer chance de investigação e julgamento 
do acusado. Poucas horas antes da marmita desaparecer, o jovem haitiano limpara 
sozinho o refeitório. E o almoxarife, que naquele dia tivera uma pequena discussão 
com o encarregado e precisava extravasar em alguém a sua raiva, além do medo de 
ser o próximo a ser demitido, não teve dúvidas, foi fazer sua denúncia, apesar de ser 
apenas uma suspeita, diretamente ao senhor Jorge. 

Nesse dia o senhor Jorge estava mais mal-humorado do que de costume. Ao 
saber do ocorrido, iluminou nele a possibilidade da purgação das suas agruras. 

— Eu falo com ele! — Disse o patrão, e levantando-se do trono num afã 
desmedido, dirigiu-se a cozinha, onde nesse exato instante, Samuel fazia a sua oração 
ante de almoçar. 

— É você seu preto imundo que está roubando as marmitas dos outros 
funcionários? Macaco imundo, filho de uma égua — e bateu em uma das mesas, 
causando um estrondo ensurdecedor. 

Samuel arregalou ainda mais os seus olhos medrosos, sem sequer saber o que 
estava acontecendo. 

— Volta para o lugar de onde você veio! Para o inferno! 
E antes de se retirar, o senhor Jorge atirou longe a marmita do faxineiro. O 

arroz, o feijão e o ovo cozido de Samuel voaram pelos ares e caíram do outro lado do 
refeitório. Todos os funcionários que almoçavam àquela hora assistiram atônitos e 
imóveis a cena. 

— Se sumir mais alguma coisa nessa cozinha, eu irei contatar a ONG que me 
obrigou a te empregar e além de ficar desempregado eu farei de tudo para você voltar 
para o inferno de onde veio. E antes de sair, disse em alto tom: 

— Limpe tudo imediatamente, seu imundo, senão você será demitido! 
A poucos passos do faxineiro, o almoxarife riu, contidamente, mas riu, porque, 

como sabemos, o sadismo é coletivo e o mal se propaga muito mais rápido que o bem. 
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— Raça maldita que está roubando os nossos empregos — disse o almoxarife a 
Samuel, cuspindo na cara do jovem, que assustado como um cão vira lata chutado, 
mal conseguia se mexer. 

Samuel limpou o rosto e em seguida o refeitório com o estômago e o coração 
vazios. Nenhum outro funcionário ofereceu-lhe consolo ou alimento. Isolado e 
invisível, encorujado como sempre pelos cantos, ele chorou, tentando conter as 
lágrimas que ninguém via sobre sua face. Chorou como no dia em que ele ajudou a 
tirar os corpos dos seus três irmãos embaixo dos escombros, chorou como no dia em 
que esfregara os dedos para tirar debaixo das suas unhas os restos mortais de 
estranhos que ele ajudara a queimar ou enterrar, chorou como do dia em atravessara 
o atlântico a caminho do Brasil. Chorou em silêncio de modo que os outros não 
ouvissem o seu choro. 

E o bondoso Jorge voltou para o seu trono bem mais aliviado dos nervos, a fim 
de receber o pastor que chegava para mais um café. 

— Ah, homem de Deus, se não sou eu a colocar ordem nesse depósito, todo o 
meu esforço vai para os ares.  Acredita que um daqueles negros que veio só Deus sabe 
de qual banda nos atormentar e que damos emprego por piedade, teve a audácia de 
roubar uma marmita de um dos meus almoxarifes? 

E antes que o pastor soltasse qualquer palavra de consolo, o bom patrão 
respondeu: 

— Não sei como essas pragas aparecem tão rápido por aqui, crescem como 
baratas. Já percebeu que ontem eram dois e hoje são centenas, milhares caminhando 
em nossa pátria, roubando o emprego da nossa gente? A gente faz a caridade de 
emprega-los, mas é só fechar os olhos que eles nos retribuem passando a perna na 
gente. 

— O senhor é um nobre cristão, Jorge. Com certeza, Deus irá recompensá-lo por 
toda a sua bondade. 

E Jorge respirou resignadamente. Além de aliviar-se do estresse, tinha certeza 
que Deus era bom com os justos, só com os justos, nada mais. 

Quase dois meses depois um novo evento iria ressignificar as coisas. O senhor 
Jorge, na sua mesquinhez em querer economizar de todas as formas, há tempos 
adiava a reforma dos fios e condutores de energia, gastos e antigos, fato que o último 
auto de vistoria dos bombeiros já havia detectado. 
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No último novembro, enquanto o bondoso patrão calculava os possíveis lucros 
do mês, um curto circuito causou um incêndio, cujo fogo de início confinou-se no 
gabinete dele, mas que infelizmente em questão de poucos minutos se alastrou 
rapidamente por todo o depósito. 

Ao perceberem as chamas de fogo, os funcionários correram o mais rápido que 
puderam em direção à saída. Jorge ficou preso entre as labaredas de fogo que se 
alastravam cada vez mais rápido, cuja fumaça tóxica desacelerava seus movimentos e 
fôlego. 

Samuel, que foi um dos primeiros a perceber a combustão, correu assim como 
os outros, mas um clamor fez com que ele detivesse os seus passos.  

— Socorro, alguém me ajuda! 
Era Jorge e o jovem rapidamente reconheceu a voz do patrão. Em meio às 

chamas que consumiam rapidamente todo o material inflamável, o faxineiro ergueu 
os olhos para o patrão, olhos ainda de medo e pavor, mas não viu mais o cão raivoso 
que sentia prazer em humilhar os subalternos. Viu um senhor de meia idade 
apavorado, impotente e indefeso, assim como ele se sentia na maioria das vezes 
trabalhando naquele local. 

O jovem examinou rapidamente o lugar e percebeu que sem a sua ajuda o 
patrão morreria queimado. Não hesitou em ajudá-lo, porque sequer havia tempo para 
isso. E antes que o patrão pudesse pensar que o funcionário iria deixa-lo morrer, 
Samuel chutou um dos obstáculos que impediam a saída de Jorge. 

O haitiano sentiu o fogo inflamar a calça do seu uniforme, mas não deu muita 
importância, estava decidido a tirar aquele homem dali.  Havia outro obstáculo mais 
difícil e não havia tempo para a dor. O sangue estava quente. E foi com as suas 
próprias mãos, que Samuel tirou o segundo móvel, uma mesa de madeira maciça, a 
qual queimava compulsivamente e definitivamente impedia que Jorge se 
locomovesse. Foi nessa hora que Samuel sentiu o fogo derreter a sua pele e ele gemeu 
de dor. 

Jorge agradeceu compulsivamente com os olhos marejados de lágrimas. Olhos 
que pela primeira vez na vida sorriam gratidão. Estava ofegante com a demasiada 
quantidade de fuligem inalada e mal conseguia falar, mas Samuel compreendeu e 
ligeiramente sorriu. Suas peles se tocaram pela primeira vez. A pele negra, calejada e 
queimada de um imigrante-refugiado e a pele lisa de um homem branco e rico. 
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Foram instantes breves, mas o suficiente para fazer com que Samuel se elevasse. Não 
era mais coisa, tornara-se humano. Sentia-se outro, inteiramente transformado. A 
desigualdade humana que antes lhe chicoteava a alma, naquele instante cessara. 
Tudo mudara? O céu fora aberto? Em meio a toda aquela tragédia, uma rajada de luz 
iluminara as trevas. 

Jorge correu imediatamente em direção à saída, mas Samuel, envenenado pela 
fuligem, sentindo-se fraco e com muita dor devido às graves queimaduras, não 
conseguiu correr o suficiente para dali sair.  Uma névoa negra de fumaça envolveu 
tudo, o seu corpo e pensamento, encobrindo absolutamente a saída. De repente, uma 
viga de madeira caiu na sua cabeça, derrubando-o definitivamente. 

Tudo havia se esvaído em trevas e vozes apagadas ressoavam em sua mente, até 
que todo o corpo do imigrante fosse totalmente engolido pelas chamas. 

Os bombeiros levaram quase seis horas para controlar todo o fogo. Os restos 
mortais de Samuel foram colocados numa vala comum e a terra os recebeu com 
indiferença. 
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diáspora 
 

ascal saiu do Mercedes-Benz C180 com o pano enxugando o suor e as 
lágrimas. A mensagem da esposa confirmou que ela ainda não havia 

conseguido o visto. Guarda o celular no bolso e ouve o patrão gritar. 
— Acaba logo esse daí que tem mais outro te esperando! 
Um Jeep Grand Cherokee era o próximo a ser lavado. Jorrava sabão pela 

carroceria e via Clementine mostrando as pequenas mãos cheias de espuma. 
Enxaguava as janelas e o reflexo de Beatrice voltava para casa com um barril de água 
potável que conseguiu num caminhão-pipa. Limpava o interior do veículo e um 
crucifixo pendurado no retrovisor fez Pascal lembrar a mãe advertir: kreyon Bondye 
pa gen gòm, o lápis de Deus não tem borracha.  

Por outro lado, sua irmã Marie já havia desistido de Deus ao ver a catedral de 
Notre Dame ruir junto com outros tios e tias no terremoto. Dos sobreviventes antes e 
depois de 12 de janeiro de 2010, ouviu que uns parentes nos Ozetazuni trabalhavam 
com tudo o que os brasileiros também não queriam, limpando latrinas, varrendo 
estacionamentos. Tio Joseph com diploma de historiador era chapeiro no Burger 
King e tio Samuel, que saiu de uma vila de Jacmel, montou um restaurante de comida 
crioula em Flatbush, no Brooklin. Outros ainda eram deportados pelo governo norte-
americano ao não permitir mais a renovação do visto, após o acirramento das 
políticas anti-imigratórias. Sem contar os primos que Pascal nunca verá, 
encarcerados no vício ou nas prisões, desfigurados como alguma daquelas sombras 
que compartilhavam um cachimbo de pedra e que obrigavam Pascal a mudar de 
calçada, durante seu trajeto de volta para seu quarto no Glicério.  

No banho fazia as contas do quanto teria que enviar a Beatrice para que viesse 
junto com a filha, mesmo que percorressem o caminho mais longo e cansativo. 
Batidas na porta do quarto anunciavam que o Robertson, conhecido como Zelador, 
vinha cobrar a mensalidade. 

— Por esse preço eu pagaria um quarto com cozinha e banheiro privativo. 
— Então por que não volta para o Haiti?, provocou o Zelador. 
Pascal não tinha mais para onde voltar. Todo mês um aumento no aluguel 

desfazia o planejamento orçamentário que Pascal se esforçava para cumprir. No 
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Haiti, costumava pagar somente uma vez por ano e podia controlar melhor suas 
contas. Se não aguentar, teria que se mudar.  

As mudanças eram a rotina de Pascal. Seu pai foi morto logo depois que Pascal 
nasceu pela milícia dos Tonton Macoute, quando Baby Doc herdou do pai a opressão 
sobre a população. Pascal já vendeu gelo nas ruas de Porto Príncipe acompanhando 
Marie, que oferecia banana frita aos passageiros dos coloridos ônibus tap tap. Ao 
completar os estudos, trabalhou em gráfica, foi caixa de supermercado, conheceu 
Beatrice, que não permitia Pascal tirar a gravata quando saía do trabalho e ainda 
gostava de ajustá-la ao se encontrarem depois da faculdade dela. A vinda de 
Clementine acelerou o casamento e os custos aumentaram. A instabilidade e a 
violência assumiram os governos que se sucediam, mas não corrigiam a corrupção e 
as disputas internas entre os partidos e gangues às quais se aliavam e guerreavam. 
Beatrice não conseguia nenhuma oportunidade com diploma de advogada nas mãos, 
por não ter os contatos certos de quem tinha o controle político no momento. 
Frequentemente as aulas de Clementine eram interrompidas em meio à agitação nas 
ruas. Outro presidente deposto, a ONU assumiu uma missão de pacificação. O Brasil 
se tornou uma promessa que se avizinhava com a presença de soldados brasileiros ao 
tomarem controle de Cité Soleil. A República Dominicana não era mais uma 
alternativa para Pascal, devido à expulsão em massa de haitianos que viviam na 
mesma ilha.  

— Brasil bon bagay! 
Brasileiro gente boa. Era o que diziam os vendedores da feira nos quartéis da 

ONU sobre os brasileiros. Juntou dinheiro suficiente para o visto e a viagem, Marie 
resgatou de si uma fé convalescente ao desejar que Deus o acompanhasse, Beatrice e 
Clementine foram à igreja pedir bênçãos e a mãe de Pascal a um peristil, templo de 
vodu. Lespwa fè viv, a esperança faz viver, assim sua mãe se despediu.  Ao cruzar a 
fronteira e até chegar na Igreja Nossa Senhora da Paz em São Paulo, ralou no 
português para se comunicar e tentar não ser enganado. Junto com outros imigrantes 
foi chamado para trabalhos braçais, em lava rápido, faxina, carregando legumes 
durante as madrugadas para as feiras dos finais de semana. Seu esforço e dedicação 
fizeram com que lhe dessem mais trabalho.  

— Amanhã combinei de sair com a Regina e não poderei assumir o posto. 
Quebra essa pra mim, Pascal? Valeu, bon bagay! 
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Com os brasileiros, Pascal aprendeu que “quebrar essa” era consertar algo para 
alguém. Já os amigos mais próximos também aprenderam com Pascal que de onde 
vinha havia restaurantes, praças, carros, que não era somente um povo que passava 
fome comendo bolachas de barro, havia também a opulência encastelada nas 
mansões de Pétion Ville. Mas a realidade na qual Pascal e sua família viviam os levava 
a procurar um lugar que não sabiam qual era. Em terra estrangeira, Pascal 
atravessava o espelho por onde os nativos enxergavam nele o estrangeiro. O espanto 
do negror sua pele, da incompreensão de sua língua, os recônditos onde esconde o 
medo de que lhes tome o emprego, as mulheres, de profanar o espaço com seus 
credos, de disseminar doenças. Pascal e os nativos se enxergavam em comum 
assombro. Aos poucos reconheceu outros que já se misturavam ao ambiente local, 
transitando entre os dois lados do espelho que propiciava maior porosidade à 
separação entre imigrantes e brasileiros. Ao caminhar pelas ruas numa folga de 
sábado, Pascal cumprimentava Farid, o libanês corintiano do quiosque que vendia 
equipamentos de som, e a chinesa Huan, que cozinhava marmita de feijoada no 
Cambuci.  

O celular de Pascal tocou interrompendo a konpa que ouvia no fone de ouvido.  
Era sua irmã Marie dando a notícia que sua mãe sofreu um infarto. Não teve tempo 
de ajuntar o que conseguiu até então para voltar e ver sua mãe viva pela última vez. 
Ela se foi no mesmo dia e Pascal quase poderia ouvi-la enquanto tossia e arrastava 
uma vassoura no quarto que dividia com seus filhos: maladi vin sou chwal, li tounen 
sou bourik, a doença vem a cavalo e vai embora num burrico.  

Pascal sentiu um abalo sísmico dentro de si. Largaria tudo para ao menos velar 
o corpo da mãe ou permaneceria no Brasil para refazer a vida com Beatrice e 
Clementine? O telefone toca novamente, era sua esposa que chora junto com a filha 
na vídeo-chamada. Ele também chora. Por um momento Pascal estava em casa. 
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a fogueira em Sanare 
 

astaram alguns minutos de caminhada pelo centro caótico de Caracas para 
que eu chegasse à conclusão que não ia ser tão fácil compreender o que 

realmente se passava na Venezuela. Hugo Chávez estava no poder, virando o país de 
cabeça para baixo com a sua Revolução Bolivariana. O rosto de Simon Bolívar, 
presente em outdoors, murais, monumentos, em tudo que era canto, resgatava a 
narrativa do herói que havia libertado o país quase dois séculos antes. Chávez era 
como um novo Bolívar, um homem valente que se dizia numa missão épica: derrotar 
a resistência da elite opressora, por fim ao domínio do império americano e libertar 
os venezuelanos da pobreza. 

Era abril de 2006. Eu cursava pós-graduação em Relações Internacionais e, 
querendo entender mais sobre nossos vizinhos do Norte, embarquei num estudo de 
campo com professores e alunos de universidades latino-americanas em parceria com 
uma agência que promovia viagens de turismo sociopolítico. 

O estudo começava em Caracas e incluía uma viagem ao estado de Lara, no 
noroeste do país. Eu estava cético em relação à efetividade da tal revolução, mas 
havia uma coisa que eu não tinha como negar: a Venezuela era uma terra de 
paisagens e pessoas bonitas e acolhedoras. 

Em Barquisimeto, capital de Lara, visitamos um centro comunitário onde havia 
uma rádio e um pequeno estúdio de televisão. Foi lá que conheci Rosa, uma 
organizadora social de sorriso farto que tinha ido se apresentar num show de 
talentos. Ela tocava violão divinamente e tinha um vozeirão de Mercedes Sosa. E além 
de tudo era linda. 

Rosa acompanhou nosso grupo até Sanare, uma pequena cidade nas 
montanhas, onde iríamos testemunhar os resultados dos programas sociais — as 
chamadas Missões. Ela foi nosso guia na zona rural, onde morava sua família. 
Visitamos uma fazenda de agricultura orgânica, um produtor de geleia caseira e uma 
cooperativa rural. Por fim, Rosa nos levou à casa de sua mãe, Dona Luz, que, efusiva 
como a filha, nos falou de suas conquistas através da Missão Robinson. Disse que 
antes da chegada da Missão, não sabia ler e só sabia assinar o nome, mas agora 
escrevia bem e lia tudo, inclusive bula de remédio. 
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A noite fria e estrelada do lugarejo, esquentada por uma fogueira e embalada 
pelo violão e pela voz afinada de Rosa cantando “Volver a los 17”, encerrou o estudo 
de campo. Em meio a goles de aguardente, fiz um pequeno discurso e disse que 
esperava que tanto a sociedade brasileira quanto a venezuelana crescessem em justiça 
social e oportunidades para todos. Rosa brindou e disse estar confiante, cheia de fé no 
futuro. Depois foi aconchegar-se ao lado da mãe. Eu fiquei a admirar os seus rostos 
felizes, iluminados pela fogueira, e finalmente entendi o que estava se passando na 
Venezuela. 

Pela manhã, Rosa me passou seu e-mail, me deu dois beijos molhados no rosto e 
um abraço apertado. Desejamos boa sorte um ao outro. 

Voltei para o Brasil, fiz meu relatório de viagem, apresentei o trabalho numa 
palestra, concluí meu curso. Passei um e-mail para Rosa falando do término da 
minha pós-graduação e agradecendo pelos momentos que passamos ao redor daquela 
fogueira em Sanare; eles foram determinantes para que eu entendesse a real 
dimensão das mudanças que estavam ocorrendo em seu país. Ela respondeu dizendo 
que se sentia lisonjeada por ter ajudado com meu trabalho e me falou de uma 
novidade sua: estava grávida. 

Os anos se encarregaram de passar. Outros interesses se impuseram em minha 
vida e só ocasionalmente eu prestei atenção ao que ocorria na Venezuela: o câncer de 
Chávez, a escalada de Maduro, o agravamento da polarização entre governo e 
oposição, a perseguição política, o desabastecimento e a emigração. 

Há algumas semanas, acompanhando, estupefato, o noticiário sobre a crise 
venezuelana, eu vi um rosto familiar na televisão: Rosa, com seu violão, tocando para 
os refugiados que esperavam para atravessar a fronteira com Roraima, 
provisoriamente fechada. Estava bem mais magra, envelhecida, tinha o semblante de 
quem andou sofrendo. Mas continuava a exibir um sorriso largo. Um repórter 
perguntou-lhe qualquer coisa. Ela disse que, apesar de tudo, estava confiante e cheia 
de fé no futuro. 
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a mala  
            

oite 
 
Sai com a mulher, os três filhos pequenos, uma mala e uma pequena mochila 

com água, algumas frutas e pão. Muito pouco para alimentar os cinco. O barqueiro 
avisa — se mantenham agachados o tempo inteiro. Quando chegar perto aviso.  

Escutam com atenção. A menorzinha está com dor na barriga. O pai pede que 
ela engula a dor e não chore. Senão, diz, nem papai, nem mamãe nem vocês chegarão. 
E se nem papai nem nenhum de nós chegarmos   nosso sonho morrerá. E se 
voltarmos, nem preciso dizer o que enfrentaremos. 

Os cinco, de mãos dadas, deitados de bruços, com suas cabeças levemente 
levantadas, contemplam o céu recheado de luzes. Algumas vindas da terra que 
nasceram outras vindas de cima. Comem um pouco de pão dividido pela mãe. 
 
Madrugada 
 

O barqueiro os acorda. Pede o pagamento. O pai reclama do preço. Escuta-se, 
sempre foi o combinado. Melhor voltar. O que acha pegar aquele barco velho e pagar 
o mesmo. E ainda há muito chão pela frente. Decida por que preciso pegar mais 
gente. E não demore para pensar senão você não consegue pegar o outro barco. 

— Pai, vamos pegar outro barco? Minha barriga tá doendo. 
A mãe a toca na testa. A menininha arde em febre. O pai tira da mala um pacote 

de dinheiro. O barqueiro conta.  
— Está faltando. Tá faltando cinco libras. 
— Eu não tenho.  
O barqueiro olha para o relógio no pulso do pai. 
— Serve o relógio. 
— Mas, vale muito mais do que cinco libras. 
— Ninguém usa relógio. 
— Mas esse é minha bússola. 
— Negócio encerrado. 
A menininha começa a chorar. O pai tapa sua boca com as mãos e a beija. 

N 
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Sai do barco sem o relógio. Com os três filhos e a mulher. 
 
O mediterrâneo 
 

A menininha continua com febre. A mãe a abraça e lhe oferece o peito. Mas não 
há uma gota sequer de leite. Os cinco mantem-se unidos. Deitados de barriga para 
cima. O mar revolto lambe com suas águas salgadas seus corpos. O frio é intenso. Há 
clarões vindas de pequenos faróis. Os vigias do continente a ser alcançado estão por 
perto. Claridade e escuridão. Os dias passam. 

A menorzinha mal atende pelo seu nome. Não deseja comer o que ainda resta. 
Engole a dor. Para de respirar. O compasso do choro da mãe acompanha o som das 
ondas gigantes do mar. Na frente de todos a família joga o pequeno corpo no mar. Os 
quatro se unem e com as mãos coladas juram prosseguir até o destino. Adormecem 
colados.  

A mãe tosse, sai sangue. O pai cochicha no ouvido do mais velho e no ouvido da 
filha do meio. Retira o seu casaco. Abre a mala, pega a única manta. Agasalha os dois. 
Abraçado a mulher a beija. Os clarões continuam. 
 
Em terra firme 
 

Os dois irmãos saem de mãos dadas. Não olham para trás. O mais velho arrasta 
a mala. 

Na quentura do abrigo ardidos de fome abrem a mala. Permanecem colados. 
Matam um besouro e dividem. 

Escutam passos. Serão os guardiões do novo continente?  Não é possível chorar. 
De mãos dadas engolem a saudade enquanto beijam as fotografias da menininha e 
dos pais. 
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a pouco e ponto, ignorando lugar que é dele 
 

omem junta as pedras num monte, carrega a pá, vai e desaparece no 
interior do andaime ali construído. A quem de direito: com a janela 

fechada, isto se tornou compartimento estanque. Só coração bate, e se ouve pouco. 
Mais adentro ainda, que tão só este interior. 

Alguém leva chaves à porta, no mesmo andar deste edifício. Se ouve. O sol não 
vem directo, estará já para trás das costas, por trás destas paredes, lá para os lados da 
rua. 

Homem voltou, e há outro numa tábua de andaime andar acima. Varreu o que 
tinha a varrer de chão vermelho, e foi à vida. Desapareceu, não dizendo água vai. Ou 
foi assim. Não. Apareceu como novo, trouxe a pá uma vassoura, varreu mesmo lugar 
só por varrer, que nada havia já para limpar. E foi. É deixá-lo, fixamente. Agora é 
hora deste vai, vem. 

O sol. Sim. Continua a não estar à vista, mas entre, entre. Faça favor. Com 
licença. Já que vem, desenho duas tiras de si, largas, ao alto na tábua recolhida da 
portada. E travessa. No chão, se iniciam duas linhas, seguem-se outras, as que estão 
ao alto. No vidro, lentamente, apareço eu como eu só, como sugestão já de um corpo, 
troço fictício, à altura da folha branca, visível; a mão que a segura, e à caneta, indo 
vindo sobre aquela. 

Me viro. Em frente, uma parede de alto a baixo revestida de pedra branca, 
apontada por veios negros assim-assim. Sou mais corpo aí, mancha escura a fazer do 
corpo um só, entrando um nada em pormenores. Na primeira pedra, cabeça e 
ombros, os braços começando a descer; se entendendo a figura tremendo, começar 
ali. Na segunda pedra, a linha do tronco não continua as linhas vindas de cima, antes 
encurtando o corpo um palmo de cada lado. A terceira pedra, chega abaixo e vem 
tudo como deve devir, pé no chão, pernas à volta da cintura. 

Plástico negro, encardido de pó branco das tintas de tudo quanto é suporte, 
excepto o chão. Tecto e paredes, rodapés. Aquilo, mais isto. Tomadas escancaradas, 
fios condutores à vista descarnando atenção. Uma porta de armário, aberta. Branca. 
Uma porta de correr, recolhida no seu buraco. Odor forte a esgoto desferrado, falta 
água a ir por aqui abaixo. 

H 
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Meus passos são toda a orquestra que renego; dispenso toda a gente, ainda que 
trajem negro integral, os convido a tomarem aos poucos a forma ausente dos corpos 
no seu lugar, indo tocando a outro lado seus instrumentos de ritmos soprados. 
Aqueles, e quem acaba por sair pela mesma porta por onde entrou a chave de 
momento anterior. Outra família de músicos a me dar corda. Vão pela escada, como 
podem não ir, fazendo tanto barulho, misturando refeição acabada de tomar e 
palavras deles a se entender. Não. Não estou para isto. Não se faz. Pois deixaram 
alguém para trás, parecendo perdido por entre as assoalhadas do outro lado desta 
parede em que jogo mão. Parou de andar, ainda agora. Escutará o mesmo nada? 

Faço mais barulho, e só dei um passo. Vou à janela que dá para outra rua. 
Terceiro andar. Lá em baixo, zero. Calçada, betuminoso, carris do eléctrico. 

Homem de etnia diferente, para trás para frente na largura de uma porta de 
abrir em duas folhas. Conversa e fala, para alguém. Está nisto um pouco, pára a 
seguir à frente de outra porta. Olha a rua uns segundos, pega no balde e esfregona 
atrás dele, desaparece no interior do edifício outro lado de si. Uma velha aí, andar 
acima do meu, vem de mecânicas estudadas, passando a vista por cima dos vasos ao 
longo da varanda onde só ela cabe de lado; se baixa ponto traço, traço ponto, um sim 
outro não, arrancando o daninho que entende haver aí plantado. 

Ao lado disto, um hotel em obras vestido de rede. Dá para ver que as paredes 
irão de azul céu. 

Não alterar a posição. Setas viradas para cima. Frágil cristal, onde nada se 
adivinha, tapado por cartão, atado de movimento. Visto de lado. LOVE escrito assim, 
em língua diferente; círculo vicioso a cercar um coração na cor que é dele vivo. O 
mobiliário da alma está todo por montar. O chão é soalho e solho. Belo, belo. Não o 
piso; passo à frente, por passadeiras desenroladas por minha mão e costume em 
cartão canelado. Cruzam todas as divisões. 

Uma sanita, fora do lugar para alguém ver. Com a tampa fechada, não liga a 
lado algum, nem sequer aqui. Isto. Palavra. Fica assim, assente sobre quadrado que 
diz em cima AVISO. Assim vou, cuidando do perigo de ninguém mais aqui estar. 
Torneiras arrancadas do lugar, atiradas ao chão fazendo mossa à madeira. A parede 
no corredor, sentido dentro fora, em frente à porta principal, à direita, é branca como 
as outras. Mas não é simples, não. Não é direita. É feita de cruzes, sua gaiola. Prumos 

 

| revista gueto · edição especial degredo |  

 

| página 59 | 



ao alto, travessanhos a direito, escoram outros na diagonal sem pressa de ir a outro 
lugar, fasquiados ocultos. E falta sempre qualquer coisa. 

Por aqui adentro, abro janela para o saguão dos homens de chão e paredes. 
Fumei até ao fim o cigarro, o resto já se vê. Da rua, vem toda a vida feita em sons de 
ver em olhos fechados, nesta paragem forçada ao dia de hoje. Pás e vassouras, 
raspam, raspam, raspam o chão, para me fazer o ninho atrás da orelha. Martelam 
perto. Martelam. Furam. Furam. O autocarro, deve ser, em outra rua. Máquinas de ar 
condicionado, o bastante, conquistando espaço ao ar e atenção. 

Escrevo recuado, à linha de vista para o exterior. Não aguento. Seguro a folha 
como posso, e vou na direcção do barulho. Homem está no chão, varre. É o mesmo — 
se eu dissesse outro, o que seria de nós? Noutro lugar do chão de ainda há pouco, 
junta outro monte de pedras, se afasta um nada, admirando a parede mais próxima, 
para trás para frente. Pára, e descalça suas luvas em pele forte. Entra uma mulher no 
espaço, dizendo até que enfim para o homem. Começa tudo a trabalhar bem, 
aparecem outros homens que ainda agora ninguém deles sabia. O que faz uma 
mulher nos falando. Desaparecem. Deixam o gerador ligado. Cortam ferro, lá atrás. 
As antenas nos telhados, captam algo que não sinto. 

Sinal sonoro denuncia o movimento das máquinas espalhadas pelas ruas. Fecho 
a janela. Se apaga o som de lá. Andam por dentro os que ficam, andam e param 
quando paro eu. Não estou lá para saber se é outro, se ainda estamos a falar do 
mesmo. Pela porta principal que dá para a escada do edifício, entra a sombra de um 
vulto pela frincha de alguns milímetros. Pára. Pára para mim, enquanto o escrevo. 

Vou ao quarto. Passa uma ambulância por rua afastada. Juro. O quarto não tem 
mobília; apenas muitos rolos de cartão canelado, colocados ao alto, enrolados para o 
que der vier. É chão, quando dele se precisa. 

Vou à janela. Sangue meu também, que não preciso, a fluir. Nada está quieto. 
Salvo seja quem não quer. A distracção motora, de sentido cobre a distância que vai 
da solidão ao porto seguro de saber que, alguém, tal como combinado, ainda vai tocar 
à campainha da porta, entre o meio-dia e a uma da tarde. 

Na parede vai a sombra, na alma o diabo. Frase separada, acima abaixo, dos 
parágrafos à volta. Pensada para ser título, encaixa aqui melhor. Fica a intenção. 
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O amolador de facas anuncia sua pedra jogada não muito longe; tenho a minha 
a cortar bem, no bolso de trás das calças, esperando fazer figuras às tirinhas no papel, 
animar elas, lhes não baixar os braços. Como precisado estou de sombras. 
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a máxima sabedoria é a bondade 
 

ecorria o fatídico ano de 1940. A segunda guerra mundial iniciara-se 
alguns meses atrás, e já a França sofria a ocupação pelas tropas hitlerianas 

que, vindas do norte, avançavam energicamente território adentro. 
Em Bordéus, junto ao consulado português, centenas de refugiados 

procuravam desesperados a obtenção de um visto no passaporte que lhes 
possibilitasse atravessar a Espanha de Franco e entrar em Portugal, de onde 
poderiam por via marítima atingir outras paragens, escapando assim à crueldade 
nazi. Contavam com a boa vontade do cônsul português, Aristides de Sousa Mendes, 
que atribuindo inúmeros vistos, vinha salvando milhares de vítimas inocentes. 

A descomunal fila de refugiados avançava lentamente, sob o olhar pouco 
amistoso dos transeuntes. 

— Se não lhes dão os vistos, ficam cá e roubam-nos os trabalhos! — lamuriava-
se um carpinteiro, que ali passava. 

— Deviam ter ficado nas suas terras, em vez de virem para aqui! — reclamava 
um sujeito bem vestido, sentado no café da esquina. — Já nos basta os problemas que 
temos... 

— Vão atrair a atenção dos alemães para esta sossegada zona de França! — 
vociferava uma dona de casa que regressava a casa, com algumas compras. 

Indiferente à hostilidade dos autóctones, Klaus, um judeu alemão, adormecera 
abraçado à filha, Mia, na soleira da porta do consulado, vencido pelo cansaço. Passara 
uma noite e um dia naquela horrível fila. Na sua cabeça tumultuavam sonhos 
terríveis que se misturavam com imagens de esperança: a morte violenta da sua 
esposa Helga, três semanas antes; os relatos emocionados sobre Portugal escutados a 
Lúcia, uma empregada da sua pequena ourivesaria de Berlim, nascida em Manteigas, 
localidade bem no coração da Serra da Estrela. 

Com apenas dez anos, Mia achava-se apática e sonolenta. Talvez, pensava, 
tudo aquilo não passasse de um tremendo pesadelo, do qual acordaria dali a algum 
tempo. Depois, abraçaria a mãe e o pai, e brincaria com ambos. Seriam, de novo, 
felizes. Seriam, de novo, uma família. 

Mia tentou chamar o pai, acordá-lo e dizer que tinha sede e vontade de 
vomitar, mas não conseguiu. Da sua boca saiu um suspiro e o seu corpo ficou imóvel 
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após um curto, mas violento, estertor. O seu pai acordou sobressaltado. Observou a 
filha inanimada: estava febril, a sua pele apresentava um doentio tom escuro. 

— Hilfe! Acudam! — gritou, olhando em volta, com a filha inerte nos braços. 
Ao ouvir o seu grito desesperado, alguns dos refugiados voltaram a sua atenção 

para Klaus. Um par de transeuntes parou por breves instantes, retomando logo a sua 
deambulação. Ninguém o ajudou. Nenhum dos presentes queria perder o seu 
precioso lugar, naquela interminável fila e nenhum transeunte queria problemas que 
envolvessem refugiados. Desesperado, Klaus saiu da linha e, abrindo caminho, 
chegou ao átrio do edifício consular. 

Um gendarme tentou impedi-lo de entrar, mas um forte grito, vindo do 
interior do consulado, gorou-lhe os intentos. 

— Laisser le pauvre homme entrer! Deixe o pobre homem entrar! — soou a 
autoritária voz da governanta do cônsul. Tomou a menina nos braços e rapidamente 
avaliou a situação. Voltando-se para Klaus, ordenou: 

— Folge mir! Siga-me! 
Entraram no consulado: a governanta levando Mia ao colo e o pai da jovem a 

cambalear atrás. Não estivesse tão aflito com a filha, não corressem perigo de vida, 
não estivesse o inimigo às portas, e Klaus teria apreciado a esplendorosa arquitetura 
da mansão; teria contemplado, em êxtase, os quadros de Degas e de Velasquez, 
semeados ao longo do labirinto de salas e corredores que percorreram, até chegarem 
à enfermaria. Mas, naquelas circunstâncias, nada disso era relevante para Klaus. Só a 
saúde da sua filha lhe interessava. 

A governanta deitou a menina numa marquesa e fez Klaus sentar-se numa 
cadeira junto da filha. 

— Vou chamar o médico! — disse, enquanto saía da enfermaria.  
Chamado de urgência, o Dr. Pierre Batalha, velho amigo de Aristides, 

apressou-se a comparecer no consulado. 
— A menina vai ficar bem! — referiu, após examinar Mia. — Deem-lhe muitos 

líquidos, porque está um pouco desidratada... Desconfio que seja... 
A atenção do médico foi subitamente desviada para Klaus, pois este 

cambaleava. Ordenou: 
— Deite-se na outra marquesa e deixe-me examiná-lo! 
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— A minha filha — gemeu Klaus, tentando erguer o braço, em protesto —, 
trate-a primeiro! 

— Ela já está a ser tratada — replicou o médico, obrigando-o a deitar-se —, 
agora, tem de nos deixar tratá-lo. 

Klaus deixou que o médico o examinasse. Este auscultou-o, viu-lhe a pulsação, 
puxou-lhe as pálpebras e observou-lhe os olhos. Depois, soltando uns misteriosos 
“hum-hum”, examinou-lhe a garganta e o tom de pele dos braços, peito e mãos. 
Esquadrinhou-lhe as unhas. 

Klaus estranhou o apertado exame. 
— Algum problema doutor? — Perguntou, apreensivo, enquanto olhava o 

médico. 
Este cofiou a rala barba, indeciso. Fez uma pausa, enquanto fixava os seus 

olhos castanhos nos olhos azuis de Klaus. Decidiu-se. 
— Lamento informá-lo, mas o senhor Klaus e a sua filha foram vítimas de 

envenenamento — disse, enquanto alternava o olhar entre Klaus e a governanta —, 
provavelmente por arsénio. 

— Arsénio? — perguntou a governanta, perante um Klaus atónito. 
— Mais propriamente, trióxido de arsénio: As2O3, um veneno clássico para 

ratos. Este composto é, na verdade, altamente tóxico — desbobinou o médico, 
parecendo estar a dar uma das suas aulas na faculdade de medicina. — Sabiam que a 
décima parte de um grama pode ser uma dose letal? 

— Mas como é possível, herr Dr.? — indagou o pai de Mia, esfregando o seu 
proeminente nariz, apreensivo. 

— Não lhe sei dizer. Mas parece-me que isso corresponde aos sintomas que 
você e a sua filha apresentam: fraqueza, apatia, sonolência, delírio, odor a alho na 
respiração, linhas brancas nas unhas... — retorquiu o médico. — Tenho de lhes 
ministrar um dos antídotos possíveis: hidróxido férrico recém-precipitado ou óxido 
de magnésio. Deixem-me ver o que trago comigo. 

Abriu a enorme mala e observou os rótulos dos frascos que dali ia tirando. 
Encontrou aquele que pretendia. 

— Óxido de magnésio — disse, triunfante, enquanto exibia num breve 
momento o frasco resgatado às profundezas da enorme mala. — Vamos a isso. 

Administrou o antídoto a Klaus e a Mia. 
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— Agora, devem descansar — exigiu, num tom que não admitia recusa. — 
Logo, venho ver-vos e falamos sobre isto. 

Voltando-se para a governanta, fez-lhe sinal e ambos saíram da enfermaria, 
deixando a pequena Mia e seu pai deitados, lado a lado, nas marquesas. 

— O Dr. tem a certeza de que é envenenamento? Não poderá ter sido um 
acidente? — perguntou a incrédula governanta. 

O médico abanou a cabeça: 
— Não! Tenho a certeza que houve um envenenamento continuado. Se fosse 

um acidente, a ingestão seria única e em dose elevada. No presente caso, os sintomas 
de ambos apontam para um envenenamento por baixas doses, administradas em 
várias vezes. Penso mesmo que ao longo de dois ou três meses. — Suspirou, enquanto 
decidia: 

— Temos de informar o cônsul. 
O cônsul português, confrontado com os factos apresentados pelo médico, 

decidiu que Mia e seu pai deveriam permanecer como hóspedes do consulado, 
durante alguns dias, até que o efeito do arsénio se dissipasse dos seus corpos. Foi, 
pessoalmente, informá-los da decisão. 

— O Dr. colocou-me ao corrente da vossa situação — disse, dirigindo-se a 
Klaus, com um sorriso aberto. — Proponho que permaneçam aqui, no consulado, 
durante alguns dias, até melhorarem. Entretanto, tratarei dos vossos livre-trânsitos. 

— É muito amável, herr cônsul. Agradeço-lhe do fundo do coração! — replicou 
Klaus. — Por mim não peço nada, mas por Mia... O Dr. disse que tínhamos sido 
vítimas de intoxicação por arsénio... Provavelmente envenenamento... Mas, na minha 
casa nunca utilizámos qualquer tipo de derivados do arsénio. 

— Vamos ver... conte-me os acontecimentos do ultimo mês, ou dos últimos 
dois meses — pediu o cônsul, puxando uma cadeira para junto de Klaus e sentando-
se. 

— O último mês foi um caos na minha vida: Helga, a minha esposa, estava na 
ourivesaria, por baixo da minha casa e foi brutalmente assassinada pelas SS. A minha 
empregada da ourivesaria, a Lúcia, escondeu-se na casa de banho e conseguiu fugir. 
Foi buscar a minha filha à escola. Depois, foi a correr ter comigo, que me encontrava 
a comprar peças de prata num fornecedor, nos arredores de Berlim. Fugimos para 

 

| revista gueto · edição especial degredo |  

 

| página 66 | 



França, deixando tudo para trás. Nem sequer pude organizar o funeral da minha 
Helga. 

— Lamento muito a sua perda! — lastimou o cônsul, inclinando-se para a 
frente. — Mas, diga-me, estava mais alguém doente? 

— Sim, Helga, a minha mulher também apresentava estes sintomas... 
— Quem preparava as vossas refeições? 
— A minha mulher... mas, não pensa que...? 
— Não, claro que não! — anuiu Aristides, pensativo. — E receberam alguma 

encomenda de... queijos, conservas, vinhos…? De algum amigo... 
— Por acaso, recebemos — as memórias de Klaus avivaram-se subitamente. — 

Uma prima da minha mulher mandou-nos umas conservas e um ourives amigo 
mandou-me uns queijos... 

— E algumas dessas pessoas teriam, digamos, algum motivo de vingança 
contra si ou contra a sua família? 

— Não creio — negou Klaus, enquanto pensava. — São pessoas de origem 
judaica, de quem somos muito amigos e não os vejo a fazer uma coisa destas! 

— Recorda-se de mais alguém? — insistiu o cônsul. — Talvez uma sua antiga 
empregada da casa, ou antigo funcionário... 

— Espere! — exclamou Klaus, interrompendo-o. — Frau Lúcia ofereceu-me, há 
cerca de um mês, uma enorme caixa de bombons. E, todos os dias, eu, a minha 
mulher e a minha filha comíamos um desses bombons! 

— Então, meu caro Klaus, penso que terá aí a fonte do arsénio! — replicou o 
cônsul, com os olhos a brilhar. — E, um bombom por dia, durante um mês, daria o 
tipo de sintomas que ambos apresentam! 

— Talvez tenha razão, mas a culpa não será da minha empregada: A Lúcia 
recebeu aqueles bombons numa encomenda proveniente de Portugal. Parece que foi 
um primo… — Klaus acrescentava pormenores, conforme ia recordando. — A minha 
empregada até estranhou, porque o primo nunca gostara dela… E, como a Lúcia é 
alérgica ao chocolate, facto que o tal primo desconhece, e não queria desperdiçar um 
presente de tanto valor nestes tempos de guerra, ofertou-nos a mesma... Nem chegou 
a abrir a caixa... 

— E faz alguma ideia por que motivo o primo da sua empregada a poderia 
querer envenenar? 
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Klaus sentou-se na marquesa, e ficou em silêncio, com um olhar distante, e a 
testa franzida. Finalmente, voltou-se para Aristides. 

— Sabe — começou por dizer —, acho que tenho uma ideia do que se terá 
passado: a Lúcia e o primo preparavam-se para herdar de um tio, pois o homem 
estava à morte e não tinha filhos nem outros herdeiros. Segundo parece, era um 
sujeito muito rico. Penso que o primo terá tentado envenenar Lúcia, para ser o único 
herdeiro. 

— E, não tendo conseguido envenená-la, poderá voltar a tentar de novo... — 
replicou o cônsul. 

— Hum-hum… mas a situação de Lúcia agravou-se, pois, entretanto, o tio já 
morreu. Frau Lúcia recebeu essa notícia na madrugada do dia em que mataram a 
minha mulher. Entretanto, Lúcia viajou connosco e separámo-nos há dois dias atrás. 
E já regressou a Portugal... 

— Sabe para onde ela iria? Ou de onde era? Qual o seu nome completo? 
— Várias vezes me contou que a família morava no concelho de Manteigas. E, 

esse tal tio era de Lisboa. O nome é Lúcia Alpedriz da Silva. 
— Vou tentar entrar em contacto com ela e alertar as autoridades Portuguesas, 

para investigarem e interrogarem o primo de Lúcia. Se foi ele o autor do 
envenenamento, então é necessário detê-lo antes que atente, de novo, contra a vida 
de Lúcia! 

Deixando Klaus e a filha a descansarem, Aristides foi até ao seu gabinete para 
emitir um telegrama para Portugal. Urgia encontrar Lúcia e deter o assassino, antes 
que fosse tarde demais. 

Três dias depois, Aristides deslocou-se à enfermaria para saber dos dois 
doentes. Encontrou Mia com um ar mais saudável, já recuperada, em alegre 
brincadeira com a governanta. Pararam quando o viram chegar. 

— Por amor de Deus, não parem por minha causa. Continuem — disse, bem-
disposto, com um sorriso aberto. Estava satisfeito em ver Mia já recomposta. Olhou 
em volta. — Onde está o Sr. Klaus? 

— Estou aqui, herr konsul — respondeu Klaus, que franqueava a porta da 
enfermaria, nesse preciso instante. — Passa-se alguma coisa? 

— Sim, herr Klaus — retorquiu o Aristides, agitando um papel em frente do 
rosto de Klaus. — Olhe este telegrama que recebi há pouco. 
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Estendeu-lhe o telegrama. Klaus olhou para o papel, um pouco atrapalhado. 
— Hum… não sei ler esta língua... 
— Tem razão, Klaus, desculpe! Está em português e é da polícia Portuguesa. 

Diz assim — pegando de novo no papel, traduziu: « Lúcia encontrada Stop Avisada 
suspeitas Stop Primo apanhado Stop Ouvido investigação Stop confessou envenenar 
bombons arsénio Stop Preso Stop Aguarda julgamento Stop assina Inspetor Sousa. » 

— Que bom! Danke Gott! — retorquiu Klaus, radiante. — Agora só falta 
conseguir o visto para passarmos até Portugal! 

— Quanto a isso pode estar descansado — Aristides sossegou os temores do 
outro. — Ah, e para além dos vistos, Herr Klaus e Mia já têm um lugar para ficar em 
Portugal. Ouça este outro telegrama, remetido por Lúcia: « feliz saber Klaus & Mia 
bem Stop obrigado ajuda Stop primo preso Stop convido Klaus & Mia para minha 
casa Stop Assina Lúcia. » 

Klaus ficou tão contente que se agarrou à filha a chorar de alegria, dando em 
seguida um apertado abraço ao cônsul português. 

— Perdão — desculpou-se, adquirindo uma compostura protocolar. — Quero 
agradecer-lhe: para além de nos acolher, também nos proporcionou os vistos e um 
local para morar. Herr konsul e frau Lúcia são bons exemplos do grande povo 
português! 

E, dito isto, correu como um garoto para fora da enfermaria, em prazenteira 
brincadeira com a sua filha. 
 

* * * 
 

Aristides estava sentado à sua secretária. Lia uma carta de Lúcia. Informava que 
Klaus e Mia tinham chegado a Portugal e estavam em sua casa, em segurança. E 
agradecia toda a ajuda e bondade que o cônsul tivera para com todos. Aristides 
sentiu-se radiante com as boas novas que lia. 

A secretária entrou, trazendo um telegrama prioritário, remetido pelo governo 
português. Aristides leu-o e ficou de semblante carregado. Levantou-se e passeou 
pelo gabinete, absorto nos seus pensamentos. 

Lá fora, uma mole humana acotovelava-se e lutava por manter o seu lugar na 
fila, em redor do consulado, ansiando o precioso visto. Os transeuntes fuzilavam os 
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refugiados com um frio olhar de desprezo. O cônsul assomou à janela e ficou por 
alguns instantes a observar todo esse drama. 

Tinha de tomar uma decisão. Mas, qual? O que fazer? Desejou ser imensamente 
sábio como o rei Salomão, para tomar a decisão certa. Para pesar cuidadosamente as 
várias opções. Qualquer escolha teria consequências para a sua vida, para a sua 
família, e para aqueles milhares de vidas que ali acorriam em busca de salvação, de 
esperança. Suspirou e olhou para o telegrama que ainda conservava na sua mão. 
Releu-o: « ordens estado português Stop Urgente Stop sabemos atribuição vistos 
judeus Stop Ordem suspender imediatamente vistos Stop Desobediência punível 
destituição prisão Stop Assina Presidente Conselho Ministros Oliveira Salazar ». Os 
dedos crisparam-se em volta do papel. Aristides olhou de novo para a multidão e 
sentiu um aperto no coração. Quantos Klaus e quantas Mia estavam ali? Tanta gente 
inocente, em sofrimento, fugindo de uma guerra que não tinham escolhido. Aquelas 
vidas estavam nas suas mãos. Sentiu-se ligado a cada uma delas. E, de súbito, tudo se 
fez claro na sua mente. Olhou, de novo, para o perverso telegrama. A decisão estava 
tomada: 

— Mais importa obedecer a Deus que ao homem... — murmurou, enquanto 
amarrotava o odioso telegrama. 
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minha herança 
 

uando desliguei o telefone, o convite havia sido feito. Estava em pé próximo à 
janela do meu quarto, olhando para fora, para a nossa rua de classe média, 

com casas de tamanho médio, limpeza média, asfalto idem, em que tudo, duramente 
conquistado, era médio. Até nossas vidinhas. Eu sentiria falta? Se aceitasse o convite, 
não iria apenas dar aulas numa escola completamente nova, mas teria que mudar de 
cidade e de casa. Talvez eu até pudesse ser outra. Adotar um novo estilo de roupas, 
emagrecer, ser mais sociável, frequentar bares. Talvez eu pudesse me reinventar. 

Eu me imaginava ensinando português naquela escola de elite, cheia de gente 
branca e desconhecida, exceto a colega de faculdade que me fizera o convite, quando 
Percina entrou no quarto, tateando entre os móveis. Haveria gente medindo minha 
competência pela cor da minha pele, gente pretensamente de origem nobre me 
perguntando a origem da minha família só para mostrar qual o meu lugar. Não. 
Algumas coisas não mudam fácil. Eu não poderia ser outra. 

Ouvi a voz insegura de Percina, adotada após a cirurgia malsucedida contra 
catarata e a cegueira ainda recente, dizendo que tinha algo importante a me falar. Saí 
da janela. Caminhei até a cômoda com seu espelho redondo, puxei uma cadeira e me 
acomodei para lhe ouvir. Percina tateou e sentou na beira da minha cama. Não fez 
rodeios e falou diretamente. Queria que a levasse de São Paulo até o Distrito das 
Pedras, o povoado rural onde nascera, no interior do Maranhão. Com os braços 
cruzados sobre o peito, a novidade me incomodava. Nascida no meio dos prédios, das 
buzinas e do cimento, não queria me embrenhar no meio do mato, ainda mais com o 
novo emprego em perspectiva. O emprego não era uma proposta irrecusável, mas eu 
precisava de um horizonte novo depois de seis anos presa num casamento 
burocrático, depois do divórcio conturbado. Mas esse horizonte não podia ser o fim 
do mundo, não podia ser o Distrito das Pedras, como queria Percina. 

Falei da minha impossibilidade de viajar naquele momento, mas Percina era 
teimosa. Percina, que odiava viagens, que odiava o passado, insistia em refazer o 
percurso inverso ao que fizera há sessenta anos. Desde que a névoa azulada se 
instalou em ambos os seus olhos e Percina teve que conviver com o mundo como se 
estivesse sempre de pálpebras abaixadas, ela me contou inúmeras vezes dos 
momentos em que fechou os olhos para não ver. Fechou os olhos quando o primeiro 
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filho morreu, de ignorância e pobreza, ainda criança, e ela, impotente, lhe doendo os 
ossos, preferiu estar em outro lugar que não o Distrito das Pedras. Quando a morte 
atingiu seu segundo filho, outro menino partindo como o primeiro, Percina também 
fechou os olhos, mas jurou que seria a última vez, que a partir daí estaria sempre de 
olhos abertos. Foi ali que fez suas malas para outras terras. E tantas vezes ela me 
contou que foi nesse lugar, no Distrito das Pedras, que primeiro conheceu a 
escuridão, que não compreendia sua vontade em retornar. 

Quando minha mãe nasceu em São Paulo, Percina tinha 40 anos e já não queria 
filhos, nem maridos. Minha mãe nasceu numa falha de cálculo de Percina. Assim 
como eu nasceria dezoito anos depois, sem que a ninguém fosse revelado o nome do 
meu pai, ao mesmo tempo em que minha mãe morria num parto doloroso e 
demorado. Algumas impotências se repetiam em um e outro lugar, Percina descobria. 
Negra e jovem, minha mãe foi ficando para trás no hospital enquanto outros partos 
aparentemente mais urgentes lhe tomavam a dianteira. Percina sobreviveu a sua filha 
e aos dois filhos homens que havia perdido antes da minha mãe. Percina fez um bom 
trabalho com suas crias. Não foi sua culpa que seus rebentos não tivessem raízes 
profundas, nem que suas peles não inspirassem maiores cuidados. 

Se a armadura de alguns são os filhos, para Percina foi a neta. Percina me 
transformou em sua couraça, sua razão de viver. Para mim, ela devotou todos os seus 
carinhos, todas as suas exigências e todo o seu medo da morte. Por mim, ela se fez 
mais forte, dobrando o número de casas em que faxinava e tentando retardar o tempo 
da velhice, driblar a necessidade de descanso. Sem sua dedicação a me ensinar as 
palavras, eu permaneceria muda. Demorei tanto a falar, que ela temia que eu nunca 
fosse capaz e que meu destino, se não fosse a morte, fosse algum outro evento que me 
apartaria dela e da realidade. 

Com o tempo, Percina teve que lutar contra dificuldades adicionais às que já 
enfrentava em sua própria vida. Teve que lutar contra minhas alucinações. Meus 
fantasmas. Minhas constantes fugas. Meu isolamento. Minha rebeldia. Meus 
estilhaços. Eu, sempre deslocada. Eu, que nunca consegui gerar outra vida. Eu, 
preterida pelo pai que nunca conheci, depois pelo meu marido. Eu, inclassificável. 
Nos meus quinze anos, suas mãos depositavam pétalas de rosas sob travesseiros, 
simpatia para aplacar meus demônios, e sua voz suave invadia o túnel escuro dos 
meus pesadelos, me trazendo de volta, dizendo que eu tinha o corpo aberto e espíritos 
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queriam me tomar. Percina teve que lutar contra tudo isso e lhe sou grata por nunca 
ter desistido. 

Foi ela que me contou as primeiras histórias que me levaram ao mundo das 
letras, essas que ela mesma não conhecia, e fui eu que a alfabetizei, quando pude. Foi 
ela que se humilhou e procurou ajuda quando disse que queria estudar, entrar na 
universidade. Eu devia tanto a Percina que para sempre seria incapaz de retribuir. 

Sendo mais filha de Percina do que fui da minha mãe, sendo mais filha de 
Percina do que qualquer filho seu havia sido, lhe disse que aceitava. Se ela queria 
voltar para esse lugar onde não tinha sido feliz, onde a morte e a dor lhe alcançaram 
tantas vezes, não seria eu a lhe impor obstáculos. 

Percina sorriu. E vendo nossas imagens replicadas no espelho, percebi que 
éramos duas coisas fora do tempo: a avó e a neta, ambas envelhecidas, ambas 
solitárias, ambas desde o começo marcadas por perdas, cada qual a seu modo. 

Após uma semana me organizando, zangada, Percina cismou que eu demorava 
demais, que tinha concordando com a viagem da boca pra fora. Deveríamos partir. E 
pela primeira vez ela me falou da própria morte. Disse que estava velha e que não 
morreria sem pisar pela última vez na terra onde havia nascido. Deixamos São Paulo 
e voltei com Percina para o Distrito das Pedras. 

Tomamos um avião de São Paulo até São Luís. O ferry-boat de São Luís ao Porto 
do Cujupe. Um ônibus do Porto do Cujupe até a cidade de Pinheiro. E finalmente um 
táxi da cidade de Pinheiro até o povoado de Distrito das Pedras. Gastamos dois dias, 
mas chegamos à terra que ela pertencia. Desde o táxi, já via o chão barrento, as casas 
de taipa, os campos inundados no inverno. Eles eram como Percina me contava, 
aquelas imagens antigas e vívidas extraídas da sua memória de migrante. 

Quando descemos do táxi, num povoado com algumas casas, e o carro se foi, 
franzi a testa, preocupada com a imprudência de chegar assim há um lugar que mal 
conhecia. Percina, não. Braços dados comigo, ela abriu um sorriso amplo e cheirou o 
ar poeirento. Num descampado, as crianças pararam de brincar e olharam para nós. 
Logo algumas mulheres no alcançaram. Quando Percina sentiu a presença delas, 
disse quem era e perguntou pelos seus conhecidos. Os homens e mulheres da sua 
geração estavam todos mortos. Não chegaram aos noventa, como ela. 

Uma mulher alta e escura tomou a dianteira das outras e se aproximou mais. 
Disse que era sua sobrinha. Sua mãe, Zuleica, irmã de Percina, falecera há muitos 
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anos. A mulher nos convidou para ficar em sua casa. Percina soltou meu braço e a 
abraçou, chorando muito e dizendo que a viu nascer. 

Mais tarde, quando a prima já guardara nossas bagagens, andamos pelas 
redondezas. O corpo de Percina, já vergado pelos anos, parecia ter se alinhado. E era 
uma Percina feliz como uma menina que me guiava, me dizendo por onde devíamos 
ir e apontando as coisas que eu deveria ver. Percina dizia que eu deveria olhar as 
pedras, as que davam origem ao nome do povoado. Mas as pedras da infância de 
Percina não existiam mais. Ela me pedia que lhe descrevesse o que via, queria 
comparar o modo como agora se apresentavam com a memória que possuía de tudo. 
O chão que pisamos não é mais o mesmo, ela dizia. Contudo, jurava que o cheiro que 
sentia era o mesmo de cinquenta anos atrás, da terra molhada pelo rio que 
atravessava o povoado. O cheiro daquele chão de terra onde nasceu, do chão que lhe 
recebeu quando o ventre da minha bisavó a expulsou, antes de calar os gritos na 
inconsciência, a eclâmpsia lhe enevoando os sentidos. 

Estar em Distrito das Pedras que lhe trazia pessoas e acontecimentos que ela 
nem imaginava que ainda recordava. E eu ficava feliz em ouvir Percina porque não 
sabia da nossa história. Nossos antepassados não tinham nome. Os outros, os outros 
de Distrito das Pedras também sabiam pouco. Percina me mostrava o que devia ver, 
com seus olhos cegos, farejando o ar com suas narinas sensíveis: As quebradeiras de 
coco ainda estão aqui. Veja! Essa também é tua origem! E vi mulheres magras 
sentadas no chão, usando pedra e manchadinha no trabalho monótono de separar as 
amêndoas das cascas do coco babaçu. E as vi vergadas sobre pesados cestos em suas 
cabeças, vindo dos babaçuais, que agora eram poucos, para o povoado formado 
principalmente por mulheres de meia-idade e crianças. Os moços haviam ido embora 
para as cidades e os poucos que voltavam eram para lhes deixar os meninos e 
meninas que haviam nos recebido no descampado. 

Estranha e inútil, eu ainda não me acomodava àquela rotina, mas acompanhava 
Percina contente por ver sua felicidade. Foi a pobreza e a morte que me expulsaram 
daqui, ela me dizia, sem elas eu não teria partido. 

— Quanto tempo ficaremos? — de tempos em tempos perguntava a Percina, 
preocupada com a proposta de emprego na outra cidade. 

— Te aquieta, menina! Não vai demorar! — ela respondia, zangada. 
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Ficamos dias. E aos poucos fui me sentindo confortável em Distrito das Pedras. 
Ficamos semanas. E já não me pesava não estar numa grande cidade. Então Percina 
começou a esquecer os nomes. Me chamava pelo nome da sua filha, minha mãe. 
Chamava a sobrinha que nos hospedava pelo nome da sua irmã. Às vezes, esquecia 
que era cega, pedia que ligássemos a lamparina porque estava tudo escuro. 
Perguntava se minha bisavó, a quem nunca conheceu, já havia voltado de buscar água 
no poço. Certa vez, dois meses após nossa chegada, me deu um “boa noite” 
constrangido, beijou minha testa e deitou em sua rede. 

Não levantou mais. 
Quando percebi que ela não respondia ao meu chamado, quando senti seu pulso 

ausente e que nenhum ar penetrava seu corpo, retirei minha avó da rede e a levei 
para a mesa da cozinha. O corpo de Percina pesava pouco. Seus ossos finos e suas 
coxas ralas permitiam que eu lhe carregasse sem vergar as costas. Mesmo assim, me 
vi arfando e só depois de um tempo percebi que era choro. Mais tarde, com a ajuda da 
prima, lhe pus um vestido branco e penteei seus cabelos para o velório. Velha, cega, 
rabugenta, Percina não cabia na imagem que os que ficaram haviam feito dela. 
Mesmo assim todos estavam lá entoando ladainhas. Cantavam em despedida. 
Encomendada a seus vários deuses, a alma lhe aliviara o peso e o seu rosto negro, seu 
rosto querido, marcado por tantos vincos e rugas, aparentava paz. 

E só então compreendi o que Percina realmente pretendia quando fez o 
caminho de volta. Ela havia dito que queria ir ao Distrito das Pedras para poder 
morrer. Ela mentiu. Percina queria que eu, tão sozinha após sua partida, visse nossas 
origens, tivesse uma nova família e um novo sentido. Liguei para minha amiga para 
falar sobre a vaga na escola. Agradeci e recusei o convite. Compreendi que meu lugar 
era aqui, que competia a mim fazer o caminho inverso de Percina, voltar para casa, 
lutar a meu modo para que não precisássemos ir embora. 

Às vezes, a vejo caminhando por aí. Ela anda ereta e seus olhos enxergam. Sei 
que não é alucinação. Nem eu tenho mais medo de fantasmas. E cada vez que sinto 
meus dentes trincados e meus olhos brilhando de orgulho, como agora, com uma dor 
e um ódio antigos que não compreendo porque não os vivi, não são meus, sei que é 
Percina, minha avó, que me toma. E deixo que ela use meu corpo sadio e minha fala 
clara para fazer o que tem que ser feito. 

— Essa é a minha herança! 
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Sentada na minha frente, do outro lado da mesa, a mulher da cidade, mandada 
pela Prefeitura, se levanta quando acabo de falar. É a primeira escola do Distrito das 
Pedras, uma escola comunitária, e ela vem me cobrar o alvará de funcionamento, sem 
o qual terei que fechar. Tenho de contar a ela essa história, tenho que insistir para 
que ela a ouça, para que ela saiba porque existe a Escola Comunitária Percina da 
Silva. 
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bordados d’água 
 

ôs o casaco. Era de sua mãe, ela o recebera de outra. Senhora de nome 
difícil. O casaco vermelho de bordas amarelas. Corta vento feito nylon. De 

tecidos, ela entendia. Era bordadeira. A avó a instruiu. 
Sentada em seu minúsculo barco, o vento a favorecia. Nunca se opusera à 

correnteza. Agora o rio pedia retirada. Sou retirante, pensou. Nome forte. Ao seu lado 
peças de roupa.  Amarrada por linha grossa, a trouxa. Entre as pernas, a sacola. 
Panos, agulhas, a alma pregada aos bilros. Protegidos pela quentura do ventre. Olhou 
as mãos, rasgadas como a terra do leito seco machucavam os remos. Vai menina, vai! 
Pensou na mãe. Fazia tanto tempo. Depois a avó. As duas reunidas no reflexo azul. 

Seguiu seu rumo. Margeou povoados ribeirinhos. Árvores curvas. A folha 
rasteira. Canoas, amarelo descascado. O cacto, espinho em flor. Um cavalo 
banhando-se. De olhos ternos e gengivas rosas famintas. Faminta ela também. 

A tarde. A primeira noite ao relento. Só o barulho d’água a marear o seu 
barquinho. Berço que o pai havia lhe deixado. Pescador, ele. O rio sempre farto: pirá, 
surubim, mandiaçu. E o dourado. Temperado, desossado, recheado. O pai perdeu seu 
rumo. Mirava. Sonhava o pirarucu. Esse não o mataria. Era grandioso. Um dia ele 
mesmo deixou-se ir. Desmargeou. O barco a correr de costas. A rede a arrastar o lodo. 

Dá-se o dia. Um atrás do outro. Enfileirados em miúdo colar de contas. O 
rosário da avó. Ela murmura baixinho a lembrança. 

Há peixes sim. Pequeninos, acariciam-lhe o casco. Os passarinhos, os ouvidos. 
As mãos tremem e querem bordar. Largam as farpas dos remos. Tomam a agulha. 
Delicadas fileiras se alternam. Verde, azul, verde, azul. Continuamente. 

E de repente os pontos se desfazem, borram-se as raias. O casaco se enche de 
vento. Ela vê o que já sabe: o rio de largura imensa, de fundura a se perder. Vem-lhe o 
seu nome. Tão fácil. Tão forte. Francisca. Retirante. E o que há nela ainda de gente 
faz- se água em seus olhos.  E toda ela vira foz. 
  

P 
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mudanças 
 

udo mudou. Não que as coisas lá fossem maravilhas, aliás, estava longe de 
ser. Ainda assim, era sua casa. Era uma tarde cinzenta quando resolveu dar 

adeus aos seus. Fizera a travessia pelo mar. Era mais barato. Muitas horas até chegar 
ao Brasil. Quando aqui chegou, logo conseguiu um emprego numa empresa 
terceirizada de coleta seletiva, mas não gostara. O dinheiro era pouco e mal conseguia 
pagar Dona Getúlia, uma senhora de cabelos grisalhos, dentes gastos e amarelados, 
com a voz desafinada e rouca, a dona da pensão. Nela, dividia a beliche com outro 
rapaz. A língua era uma barreira. Para evitar tentativas de aproximação, geralmente 
quando um estava no quarto o outro não. À noite chegavam e iam direto dormir, 
quando não fingiam e um silêncio acachapante tomava conta do lugar. Ibrahima não 
durou muito na empresa de coleta seletiva, não tinha muito fôlego para correr atrás 
do caminhão de lixo. Contraíra tuberculose de um paciente, curou-se em casa, mas 
nunca mais tivera a energia de antes. 

Descobriu, por meio de Dona Getúlia, que vários refugiados ocupavam as 
calçadas da capital gaúcha vendendo produtos importados. Era uma chance de talvez 
ganhar mais para poder buscar sua mãe. 

Foi então que Ibrahima passou todos os dias a retirar as mercadorias num depósito 
clandestino no centro de Porto Alegre, como ele vários outros também faziam. 

— Consegue me compreender? Perguntava Jacaré, um homem de meia estatura 
e calças arriadas. 

Com dificuldades, Ibrahima entendia muito pouco ainda da língua, e para ser 
educado ao máximo, respondia: 

— Merci! Com sorriso de canto a canto do rosto. Gostava de mostrá-lo. Pensava 
ser uma atitude amistosa e de gratidão. Estava feliz por não ter que tomar água 
barrenta, estava feliz por ter seu próprio negócio, estava feliz por ter de volta novas 
possibilidades e uma perspectiva para o futuro, mas também, muito culpado. 

No primeiro dia, vendera três caixinhas de som, um cadarço e um carregador de 
telefone.  A Comissão era pouca, mas era um dinheiro diário que podia guardar para 
poder trazer a mãe de Tambacounda. Recebera cinquenta reais. Era um começo. 

Muçulmano, Ibrahima, aos poucos, perdeu a direção de Meca, e não fazia mais 
suas orações. Jacaré, dono das mercadorias, não mostrou compreensão quando, com 

T 
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muita dificuldade, o senegalês disse não poder trabalhar às sextas-feiras, pois sua 
religião não permitiria. Fora obrigado a trabalhar os dias sagrados.  E com um tempo, 
de vez quando, esquecia até mesmo, a primeira reza do dia. 

À noite, mal conseguia dormir, o calor era escaldante e a única coisa que refrescava 
era a janela que dava para um puteiro. Ibrahima achava as moças muito bonitas, embora 
abominasse o fato delas venderem o corpo por dinheiro; não mais negava o desejo da 
carne, mas sabia que tinha que pagar, então se conformava em olhá-las e aliviar-se 
sozinho. Depois de cinquenta orações, penitenciando-se, sentia-se menos culpado, mas no 
fundo sabia que sua alma fora condenada quando deixou sua mãe em Tambacounda, e 
orar ou masturbar-se talvez em nada mudasse sua condição. 

Era ali, onde além das oportunidades, tudo era imenso que, perdido em meio a 
prédios da cidade, Ibrahima ganhava seus dias e diminuía sua culpa. Culpa por ter deixado 
sua mãe, culpa por não mais se reconhecer. Era ali que todos os dias, ele era ignorado por 
uma multidão que passava e que, às vezes, pisava de propósito em suas mercadorias. 
Quando isso acontecia, o senegalês tinha que arcar com o prejuízo. Havia meses que não 
sobrava para guardar para a viagem da sua mãe. Era essa culpa que o movia todos os dias, 
e todos os dias ele tentava se convencer que fora necessário. 

Foi numa sexta-feira à noite que Dona Getúlia bateu na porta do seu quarto 
entregando-o a correspondência. Era da Majid que frequentava em Tambacounda, 
Seu Imam escrevera em poucas palavras, a morte de sua mãe. Não chorou. Sentiu 
uma espécie de alívio como quem desmarca um compromisso indesejável. Aquela 
noite, esperou seu colega de quarto e falou sobre sua vida no Senegal. Falou de como 
era o pôr-do-sol, da inocência das crianças que chutavam latinhas porque não havia 
bolas de futebol, falou que era médico e também de como sua mãe era generosa e 
bonita. Falava alto e em francês, mas o seu colega queria dormir, e não fazendo 
questão de compreender, pediu-lhe para calar-se, foi então que caiu, no vazio do 
estranhamento e atingido por um soco, lamentou não estar com sua mãe. Agora não 
era mais da fome que se refugiava e sim do que se tornara. Pensou em Alláh, mas 
virou-se para o lado e, antes de dormir para poder trabalhar no dia seguinte, 
percebeu que tudo havia mudado, principalmente ele. 
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re(volta) 
 

 mar hoje nos devolve 
cadáveres inchados 

à beira dos resorts. 
 
a espuma sulca 
a polpa alva da areia e cospe 
o caroço das carcaças 
coroadas de carne escura 
enquanto nos saciamos 
de espumante 
e do melhor pôr-do-sol 
que se pode comprar. 
 
o som das ondas ruminando 
o sal da memória: 
o verme do escárnio colonial, 
que afundamos em pequenos naufrágios 
e guardamos na escuridão 
abissal, 
devora os tecidos e volta 
e revolta com a flutuação  
dos corpos que decretamos 
ilegal. 
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transitório 
 
1 
 

o imo  
da Avenida  

Paulista          
o sulfato  
da solidão,  
 
uma quimera  
nos pega  

pelas mãos.  
 
Corremos  
loucos  
em busca  
de uma coroa  
de louros.  
 
Pódio  
deteriorado  
e sem  

medalha  
de ouro.  
 
Ausência  
de eternidade  
nos olhos  
curtos de cada  
passante. 
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2 
 
Ensaiando  
a própria fuga  
da cidade,  
 
durando  
em fugacidade. 
 
Não é a lua  
que sangra  
são os pés  
dos retirantes. 
 
Resistência 

em fenda 
alada. 
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s/título 
 

endo sincera 
Eu queria saber citar dez ou quinze ou trinta poetas de cor 

Enfileirá-los numas quantas ou tantas estrofes 
Ao lado de lugares distantes e nada exóticos porque Paris é logo ali 
Degustar nos versos comidas, bebidas, línguas e em línguas parece que tão comuns 
Que deixam a gente sem jeito de não conhecer 
(Você já foi a Paris, nega, não? Então vá) 
 
Num pé quebrado, como quem nada quer 
Queria emular a passagem singular dum poeta esquecido mas genial 
Por algum canto qualquer do mundo 
Canto qualquer que se tornou particularmente especial  
Por ter sido vivido visto e descrito  
Naquela passagem singular 
 
E queria contar dos amores de dois amantes poetas — ou ele poeta e ela bailarina — 
dois amantes poetas dois amores extraordinários numa época de penúria no fim da 
Segunda Guerra 
Queria falar deles como se fossem meus conterrâneos, quase parentes 
Chorando por eles como por uma prima que morreu anjo  
 
Mas não conheço poetas, mal conheço poemas 
Nem sei falar outras línguas nem nunca provei nem vi nem amei nem andei 
Pelos lugares Paris em que toda gente andou 
E sobre que falam como quem lá nascido tivesse 
 
O que é meu: língua lugar gosto amor e memória 
É Cristalândia 
 
Ou nem é Cristalândia. É a casa de meu avô 
Ou nem é a casa de meu avô 

S 
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É meu quarto na casa de meu avô 
Ou nem é meu quarto, é minha cama 
Ou nem é minha cama 
Sou eu de costas para o mundo mirando as paredes encardidas 
E desenhando em silêncio um primeiro poema 
Sem língua lugar gosto amor e memória 
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Zanny Adairalba | Poeta, compositora e 
produtora cultural, uma das fundadoras do 
Coletivo Caimbé, associação amazônica, criada 
em 2009, que tem como objetivo fomentar a 
cidadania usando a literatura como principal 
ferramenta. 

  



olheiros da madrugada (ou cortejo agreste) 
 

iram céus escurecendo 
O riso ficando pouco 

A sorte fugindo a tempo 
O vento pegando fogo 
 
Viram vidas maltratadas 
Na rede da despedida 
A cobra lançar seu jogo 
Na alma seca, ferida 
 
Viram o mês de janeiro 
Fevereiro, março, abril 
No pulsar de tantos veios  
Nenhuma rosa se viu 
 
Viram secas na varanda 
Empoeirando as saídas 
Como quebrados desejos  
Muita morte, pouca vida  
 
Viram tristes madrugadas 
Cair nas mãos do clarão  
Ratos de vala sem leito 
Como quem cai no porão  
Viram silêncio marcado 
Se desfazendo no mundo 
Viram vazio profundo 
Mortalhas na amplidão 
  

V 
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Viram a sorte encabulada 
Ao longe se retorcendo 
Viram vela, fogo, vento 
Nos braços da escuridão 
 
Viram gritos solitários  
Se espalhando pela terra 
Pouco tempo, vento, vela 
Soldados de pés sem chão 
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André Chibode | Nasceu em Cabo Verde e 
assina com este nome em homenagem à 
memória de seu avô André Sanches Tavares. 

  



sonhos da morte 
 

 uem és tu homem, que atravessa mares  
 Para provar os sabores das mortes  

E ainda assim és rejeitado, e, largado a tua sorte 
Na noite fria, em que só a morte é capaz de amparar-te 
 
Dizem, lá pelo velho continente que tu és um ilegal, 
Só porque não querem que sejas igual  
A todos eles, até porque para eles tu não és nada 
Não és um homem, és apenas um ilegal 
Ninguém sente a tua falta, porque estás condenado a morrer 
Por querer ser livre, por ser um sonhador 
 
Tu a quem chamam de imigrante ilegal,  
Sei que afinal és apenas um sofredor  
Atravessando o mar em busca da liberdade, 
Sendo traídas por águas salgadas e traiçoeiras sem piedade 
Que nem serve para saciar a tua sede,  
 
Tu homem que morre pela tua liberdade  
És-lhe negado a maior proeza da vida,  
Tu homem que a tua vida toda só conheceu a dor  
És condenado à morte por ser um sonhador, 
As águas que um dia sonhaste, atravessar 
Foram elas que ditaram a tua morte, 
Ceifando a tua vida, sem puder saciar a tua sede 
 
Que triste a tua sina, que triste a tua sorte 
Que triste é ser ilegal, 
Que triste é ser sonhador. 
  

Q 
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Daniel Grimoni | 19 anos, é contista, poeta, 
dramaturgo. Atualmente estuda Letras na 
UNIRIO. Já foi publicado em coletâneas de 
conto e poesia, como Rio 2065 e Flupp Poesia 
2016 (Flup e Casa da Palavra), entre outras, 
além de participações em revistas. Tem o 
blogue Caleidolíngua e está para publicar um 
livro de poesia. Um dia leu Cem Anos de 
Solidão e ficou de cara. Tem as paredes do 
quarto cobertas de versos e costuma levar 
mais livros na mochila do que consegue ler. 
Como Manoel, usa a palavra para compor 
seus silêncios. 

  



desde quando & até sempre 
 

ão existe viagem para longe 
de casa: todos os caminhos 

levam para  
dentro e para antes. 
ali à frente 
o reflexo de uma pessoa 
anda 

sabe apenas que 
nenhuma mariposa 
reconhece limites políticos 

  
e que deixar tudo pressupõe 
levar tudo. 
 
talvez as águas do mediterrâneo não 
afundam corpos interrompidos:  
e na verdade 
são antigos deuses 
que abrem a porta de seus salões 
  

n 
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Wanda Monteiro | Escritora e poeta, uma 
amazônida nascida às margens do Rio 
Amazonas, no coração da Amazônia, em 
Alenquer, Estado do Pará. Reside há mais de 
25 anos no Rio de Janeiro, mas só se sente em 
casa quando pisa no leito de seu rio. Seu livro 
mais recente é Aquatempo — Sementes líricas 
(Editora Literacidade, 2016). 

  



degredo 
 

obre o parco rio corrente agonia 
sem piedade  

nem clemência 
o sol arde o seu silêncio 
arde sobre o verde sequioso 
 
arde sobre a carne 
a morrer de esvair gota a gota 
o suor sobre a terra 
 
arde sobre a esperança carpideira 
corredeira a buscar na lágrima 
a foz 
 
na lavra 
a vida é exposta à foice 
sobre os nervos do barro 
à mingua d’água 
pernas fraquejam de espera 
na dança do arado 
movimento surdo desenhando parábolas 
num solo condenado à mudez da chuva 
 
na capoeira 
à sombra dos arcos quebrados de esteio 
os braços já não sustentam as foices 
 
na gravitação desse deserto 
não há margem 
nem curva pra descanso 
há o peso do corpo desprovido de asas 

s 
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esmagado pelo ar 
inclemente de arder  
na caminhada em fuga 
o partir de um chão 
ausente de morada  
sob à sentença do poder 
a luzir de fúria 
seu ouro algoz sobre os desvalidos 
 
no céu da lavra 
sob o olho da pólvora 
até o azul é cor de doer 
nesse céu há sempre um andor 
feito de nuvens acesas 
e um canto de trombetas 
prenúncio de vindouras secas 
da brasa de auroras 
de acender leitos coalhados  
de sangue 
no abortar de vidas 
 
joelhos, mãos e olhos 
em êxodo 
rogam um santo mas não há santo 
o andor é do dragão 
um dragão incapaz de milagres 
 
nessa cava e cova  
onde soterram virtudes 
não há música  
nem voz  
no degredo 
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Leandro Rodrigues | Nasceu em Osasco, 
São Paulo. É poeta e professor de Literatura. 
Lançou em 2016 o seu primeiro livro, 
Aprendizagem Cinza (Editora Patuá). Em 
2017 participou do jornal de literatura O 
Casulo e do livro Hiperconexões 3 (Editora 
Patuá). Lançou em 2018 Faz Sol Mas Eu Grito 
(Editora Patuá). Mantém seus escritos no 
blogue [nauseaconcreta]. Publicou poemas em 
vários sites e revistas de literatura do Brasil, 
Portugal, Espanha e Estados Unidos. 

  

https://nauseaconcreta.blogspot.com.br/


os nadadores 
 

 rio é profundo. 
Reparo que nele 

há nadadores mortos 
A água escura encobre 
 
Os nadadores mortos 
nadam, 
puxam o fôlego. 
Sobrepõem-se ao turvo e 
às plantas aquáticas 
 
Os nadadores mortos 
ainda nadam. 
 
| poema do livro Aprendizagem Cinza (Editora Patuá, 2016). | 

  

O 
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Robertson Frizero | Escritor, tradutor e 
dramaturgo carioca radicado em Porto Alegre 
desde 1999. Tem publicado romances, contos, 
poesia e teatro. Seu romance de estreia, Longe 
das Aldeias (Terceiro Selo, 2015), foi finalista 
do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio 
Açorianos de Literatura, sendo escolhido o 
Livro do Ano pela Associação Gaúcha de 
Escritores. O poema “Sargaço” fará parte de 
seu segundo livro de poesias, Mar de 
Sargaços, e foi escrito em homenagem a Aylan 
Kurdi, o pequeno refugiado sírio cujo corpo 
sem vida fotografado em uma praia da Turquia 
comoveu o mundo em 2015. 

  



sargaço 
para Aylan Kurdi 

 
ão chorarão tua morte 
na semana seguinte. 

Morrerão outros vinte, 
que terão pior sorte. 
 
Não farão de teu rosto 
qualquer santo estandarte 
já que o mesmo desgosto 
está por toda parte. 
 
Como um triste sargaço, 
teu corpo já sem vida 
fez o peito em pedaços, 
incurável ferida 
 
que já estanca, insensível 
ante alguma outra dor 
igualmente invisível 
antes do sol se por. 
 
Hoje te choram um luto 
de escândalo breve 
e ardor resoluto 
até que o vento leve 
 
os olhares aflitos 
para o próximo cais 
e se calem os gritos, 
e já não sejas mais 
 

N 
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que a lembrança ruim 
de um naufrágio qualquer —  
o que não terá fim 
enquanto vida houver. 
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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. 
Participou do Sarau do KVA e do grupo Trem 
Lúdico na virada dos anos 90 para 2000. 
Graduando em Letras pela Universidade de 
São Paulo com habilitação em espanhol, o 
autor possui publicações nas revistas on-line 
Labirinto Literário, Libertinagem, Gueto, 
Aluvião, Originais Reprovados, foi colunista do 
site Educa2 e participou das antologias 
Gengibre — Diálogos para o coração das 
putas e dos homens mortos, Embaçadíssima 
— Antologia tirada de uma notícia de jornal 
(ambas pela Editora Appaloosa) e Antologia 
de Poesia Brasileira Contemporânea Além da 
Terra Além do Céu (Editora Chiado). Publicou 
Polifemo em Lilipute e outros contos (Editora 
Appaloosa), O Poeta e a Cidade (Editora 
Gueto), Puizya Pop & Outros Bagaços no 
Abismo e Marielle’s (ambos pela Editora 
Scenarium). 

  



os muros 
 

 muro um 
 

Um muro não é um rumo 
Um muro é um bloqueio 
Um muro é uma barreira 
Um muro é a proteção 
Dos que estão dentro 
Daqueles que estão por fora 
 
Um murro no muro 
E vambora 
Um muro divide 
Um muro separa 
Um muro oprime 
Um muro se ergue 
Um muro desaba 
 
Que se exploda o muro 
 
Um muro branco 
De um branco hospitalar 
É muito convidativo 
E o spray espraia PAZ 
 
Portanto 
Piche o muro 
Pule o muro 
Namore no muro 
Mije no muro 
Equilibre-se sobre o muro 
O vento no cabelo 

O 
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Cai não cai 
Contanto que destrua 
Seu apartheid interior 
 
O muro dois 
 
O Brasileiro Médio trabalhava numa empresa terceirizada de uma multinacional. O 
Brasileiro Médio folgava uma vez por semana e recebia um salário mínimo e meio, 
vale-transporte e vale-refeição. Não tinha plano de saúde. O Brasileiro Médio ouvia 
música pop internacional no mp3 do celular e uma vez chegou a gastar mais da 
metade do seu salário num par de tênis Nike. Nos finais de semana o Brasileiro 
Médio levava a namorada para ver vitrine no Shopping Center, assistir à 
superprodução hollywoodiana do momento no cinema, regada a Coca com pipoca, 
para depois encerrarem a saga comendo um McLanche Feliz. Assim que ela 
engravidou, os passeios escassearam. Mas quando finalmente o Brasileiro Médio 
passou num concurso público, o que deu um up no seu salário, logo voltaram a 
frequentar o Shopping, cinemamericano, Coca com pipoca, McLanche Feliz, só que 
desde então acompanhados pelo brasileirinho. O Brasileiro Médio votou naquele que 
prometeu acabar com a violência no Brasil instituindo a pena de morte para pretos 
pobres da favela, usuários da cracolândia e invasores de terras. O Brasileiro Médio 
ganhou num sorteio uma passagem para a Disneyworld com tudo pago para ele e sua 
família. No aeroporto percebeu uma movimentação estranha durante a revista de sua 
bagagem, mas achou que foi só impressão sua. Aguardaram horrores no saguão do 
aeroporto — burocracia americana talvez. No noticiário da tevê o presidente 
americano voltou a falar sobre o muro que construiria para dificultar a entrada de 
mexicanos ilegais em seu país. Mas como estava tudo em inglês e o Brasileiro Médio 
não entendia patavinas, preferiu se distrair tirando selfs com sua família. Em seguida 
o casal tupiniquim passou por uma revista constrangedora numa salinha da 
alfândega e logo foram liberados. Durante o voo, no hotel e principalmente nas lojas 
de departamento, sentiu que era tratado diferente, ou melhor, com indiferença. 
Talvez pela cor da sua pele — era mestiço —, talvez pela maneira de se vestir ou de se 
comportar. O Brasileiro Médio não sabia ao certo. Antes do fim da viagem, antes 
mesmo de terminar a sua estadia naquele país, o Brasileiro Médio se viu pela 
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primeira vez como cucaracha, como latino-americano pisando em solo sagrado. 
Aquele lugar não era para ele: por onde quer que andasse, por onde quer que olhasse, 
sentia que não era bem-vindo. Mas o que tornou a viagem muito especial mesmo foi o 
fato de descobrirem que a mulher do Brasileiro Médio estava grávida de novo. E em 
solo estrangeiro! O Brasileiro Médio voltou para casa com sua família e assim que 
chegaram, descarregaram todas as fotos dos celulares no computador e postaram de 
imediato nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no grupo da família do 
Whatsapp. O Brasileiro Médio, sua esposa e o brasileirinho sorrindo rodeados pelo 
Mickey, a Minnie, o Pato Donald e o Pateta, exibindo uma barriguinha riscada com 
um coração de batom. 
 
O Muro três 
 
Adentrar os espaços e se sentir estrangeiro 
Astronauta 
Extraterrestre 
Adentrar e sair 
Sem ser sequer notado 
Como se nunca tivesse estado 
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Roy David Frankel | Doutorando em 
Ciência da Literatura (UFRJ, autor de Sessão 
(Luna Parque, 2017). O livro está disponibi-
lizado gratuitamente no site da LunaParque 
Edições. O poema a seguir integra seu próximo 
livro, Fractal, a ser publicado em 2018. 

  

http://www.lunaparque.com.br/sessao
http://www.lunaparque.com.br/sessao


cairo, anos 50 
(a partir de uma história de meu pai, Roger David Frankel) 

 
lgo está acontecendo 
e não entendo 

algo está acontecendo 
e estamos indo embora 
 
os cafés, as lojas, as ruas 
agora passado 
os doces, os cheiros, os gostos 
agora lembrança 
 
algo está acontecendo 
e não entendo 
algo está acontecendo 
e estamos indo embora 
 
meu pai diz 
que vamos para o brasil 
que o canadá ainda não respondeu 
que o brasil foi o único 
país 
que nos aceitou 
minha mãe diz 
que a vida é assim mesmo 
meu irmão diz 
ele não diz nada 
 
cada um leva 
apenas uma mala 
deixo brinquedos desenhos 
minha mãe deixa vestidos perfumes 

a 
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meu pai deixa uma vida 
meu irmão, um futuro 
 
meu pai diz 
que sempre foi assim, 
que seu avô veio da áustria 
que o homem 
ainda não encontrou 
a paz em si 
por isso a guerra 
minha mãe diz 
que sempre foi assim 
que sua família veio da síria 
que a diáspora 
é uma ferida 
aberta 
sempre disposta 
a jorrar pus 
meu irmão 
não diz 
nada 
 
algo está acontecendo 
e não entendo 
algo está acontecendo 
e estamos indo embora 
 
como são as pessoas 
do lado de lá? 
que língua elas falam? 
o que elas comem? 
será que entendem árabe? 
será que dormem se vestem brincam 
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como nós? 
 
a mala é tão pequena 
vejo a mezuzá na porta 
meu pai diz não 
vejo a menorá na mesa 
meu pai diz 
é melhor não 
podem nos pegar 
o talit meu pai esconde 
dentro da mala 
em um compartimento secreto: 
pelo menos isso 
ele diz 
 
algo está acontecendo 
e não entendo 
algo está acontecendo 
e estamos indo embora 
 
olho aquele apartamento 
ainda tão cheio 
e agora tão triste 
algo me diz 
que não voltarei 
a vê-lo 
algo me diz 
que esse rio longo 
povoará 
apenas 
meus sonhos 
algo me diz 
que as areias 
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desse deserto 
preencherão meu peito 
até o fim dos meus dias 
 
algo está acontecendo 
e não entendo 
algo está acontecendo 
e estamos indo embora 
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Helena Zelic | Nasceu em São Paulo em 1995.  

  



levo nas mãos el jardín de al lado 
 

abia que iria acontecer 
eu no chão do trem, mochila no colo 

em mãos o livro usado de donoso 
que comprei ao acaso na cumming 
publicado em 81 pela espanhola seix 
a capa, cópia estranha dos amantes 
de magritte, sem o beijo 
— debaixo do pano, no fundo, era eu. 
como a epígrafe de constantino cavafis. 
quem parte sempre deixa escondido um bilhete 
mesmo que não haja nada escrito. 
meu bilhete habita a guarda do livro. 
 
“la ciudad irá en ti siempre”, me consola 
e depois atira, certeiro. na minha cara. 
desconheço o preciso momento 
de sua urgência por regresso. 
 
depois descubro do poeta 
que é grego e viveu em istambul. 
o mundo não cabe no mundo. 
sessenta anos depois de chegar, 
foi meu avô quem retornou à baía do egeu 
em busca de sobrenomes e pessoas 
que estampassem suas largas feições. 
até as infelizes coincidências 
são melhores que o desencontro, difícil antônimo. 
 
precisar anotar um verso 
também não tenho lápis — parece que não tenho nada 
me empresta um desconhecido. 

s 
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o fim da timidez é o começo da estrangeira. 
preciso pensar para escutar cada palavra. 
não posso perder o verso 
não é tudo que tenho, mas parece 
parece que registrar é uma via para poder voltar. 
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Gustavo Leonardo Petter | Mora em 
Araçatuba, São Paulo, tem poemas publicados 
nas revistas Gueto, Germina, Escamandro, 
Diversos Afins e Modo de Usar. 

  



as palmeiras de gonçalves 
 

s palmeiras de gonçalves 
os palmares de oswald 

discursam diferente 
em cada poema 
porque o poeta sabe 
que os versos podem 
contemplar ou convocar 
gregório já sabia antes  
mesmo de se aproximar 
da costa angolana 
que os sonetos 
resultariam em degredo 
mas por que recusar 
ao poema o poder 
de ser fora da lei? 
manteve aceso 
o inferno na língua 
  

a 
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Camila Assad Quintanilha | Nasceu em 
1988 em Presidente Prudente, São Paulo. 
Escreve, traduz, desenha e pinta. É autora de 
Cumulonimbus (2017) e Desterro, livro 
contemplado pelo ProAC 2018, a ser lançado 
em 2019. 

  



proscrição ou A morte cruel do meu avô a caminho da América 
para Alan Kurdi 

 
eu avô morreu no mar. 
Seu corpo enxuto foi encontrado na areia de Ali Hoca, 

um policial abraçou seu cadáver modesto &  
uma perspicaz fotógrafa fez o registro, 
“fiquei petrificada”, e então todos ficaram. 
 
Meu avó morto estirado na praia comoveu o mundo todo. 
Ele vinha do Oriente Médio. 
Ele fugia da guerra. 
Ele era inocente. 
Ele queria chegar na América. 
Ainda não sabia escrever e só contava até 5: 
wahid  
ithnan  
thalatha  
arba’a  
khamsa 
 
A vida no Ocidente era uma promessa  

(ilusória) 
de uma vida segura. 
Ele aprenderia a contar até 100,  
escreveria o seu nome e o nome de todas 
as coisas novas que surgiriam ao seu redor: 
avenida, metrô, avião, computador, nutella, liberdade, paz. 
 
Meu avó morto estirado pesando menos de 10 quilos sendo o mar e a  
praia inteira 
seca meu sangue moçárabe & 
me anula. 

M 
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Ele nunca vai jogar bolar nos campinhos de grama com os colegas 
não vai provar batatas fritas e nem cachaça 
não herdará a pequena loja de armarinhos do pai mascate 
onde minha avó vestida de donzela jamais entrará perguntando por bordado inglês 
e jamais flertarão no coreto da praça na cidadela do interior. 
 
Meu pai se anula, minhas tias se anulam, eu me anulo. 
Não tenho família 
e tampouco nasci. 
Eu choraria bastante se existisse 
ao ver nos jornais a figura do corpo roto do meu avô 
com sua camisa vermelha e seus sapatos gastos 
buscando esperanças numa terra longe 
onde não entendem 

seu “سالم كم ال ي ل   ”ع

onde não o querem 
onde não o acolhem  
onde ele não existe 
porque morreu no mar. 
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Munique Duarte | Nasceu e vive em Santos 
Dumont, Minas Gerais. É jornalista sindical, 
formada pela UFJF. Tem textos publicados em 
sites, revistas e jornais literários. Lançou 
Espelho oxidado (contos) em 2014 e O salto do 
guepardo (romance) em 2015. Bloga em 
Textos Imperdoáveis. 

  

http://textosimperdoaveis.blogspot.com/


cemitério provisório 
 

nterrou todas as fitas cor-de-rosa 
Enterrou as agulhas de tricô 

Enterrou bem fundo meia dúzia de retratos 
E também seu pequeno perfume favorito 
Não esqueceria a aliança de ouro 
Tampouco seu lenço, presente da avó 
Enterrou todos os retalhos da última costura 
Todos os alfinetes de cabeça dourada 
O relógio sueco tão fino 
Duas fronhas bordadas 
Quatro livros de cabeceira 
Duas sandálias importadas 
Enterrou mais e mais lembranças 
De décadas vividas 
Mais e mais artigos, propósitos 
Encerrou com algumas lágrimas pingadas 
Tapou com a terra, vigor em pazadas 
Tudo fundo, fundo, muito fundo 
Para depois poder se lembrar de tudo 
Os soldados já estavam chegando. 
  

E 
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os peregrinos da Síria 
 

epois 
de terem os pés afundados na lama 

e cobertos pelo pó levantado pelas  
bombas que assolaram  
os campos de sua cidade natal, 
muitos sírios que sobreviveram 
tomaram das forças que lhes restaram 
para seguir o caminho 
em direção a uma terra  
estrangeira.  
 
Sem olhar para trás, 
muitas vezes, 
trazendo 
em seu peito 
apenas 
o que deixaram no solo 
de seus ancestrais, 
os peregrinos, 
agora,  
enfrentam o mar 
de incerto destino. 
  
O frio,  
o vento,  
a fome,  
a morte e as 
incongruências 
de vidas ao azar 
espreitam 
os barcos 

D 
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encharcados de imigrantes 
cujos olhares anseiam pelo futuro. 
 
O presente lhes é negado e, 
sem a visão do que esteja além, 
seus olhos são traspassados 
pela amplidão sem horizonte. 
 
Deixar o seu lar 
pode ser, 
quem sabe, 
deixar 
uma semente que 
nunca irá brotar. 
 
Passar por cima dos mortos, 
passar por cima dos corpos 
destroçados que 
a guerra renegou 
ao tempo impiedoso 
a devorar em fragor 
almas 
pelas paragens, 
pelos desertos, 
pelos gemidos 
em purgação. 
 
Já são heróis os que conseguem 
chegar à margem de uma nova sorte, 
de um país qualquer, 
do qual não se reconhece a língua  
do afeto materno, 
ou aportar em uma praia 
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cujo cheiro 
não alimenta a esperança 
dos dias. 
 
Lidar com um novo começo, 
sem vislumbre de retorno,  
pode ser um alívio para os 
que conseguem um cais. 
Mas, em pleno oceano, 
espíritos afogados 
dançam no cortejo da morte, 
enquanto aguardam no além 
o repouso de 
sua batalha deixada para trás. 
 
O que dizer do vazio 
daquele 
que vê o corpo do 
seu filho chegar 
sem vida 
a uma enseada 
sem nome, 
agora a alimentar 
aquela mesma natureza 
que dentro da 
alma o consome? 
 
Mesmo para o mais forte dos sírios, 
o longo caminho do inverno 
drena a força dos ossos 
como um verme a 
remoer a espinha da 
quase carcaça humana 
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que, 
passo a passo, 
dor a dor, 
rasteja a superar 
quilômetros em busca 
de uma ventura 
ainda não revelada 
no limiar da noite 
que os acompanha. 
 
Doenças corroem 
a pele dos peregrinos 
castigados pelos ventos 
que os açoitam, 
como pregos a 
atingir os espaços 
comprimidos da medula.  
 
Não há lençóis 
nessa incerta travessia. 
Há os que carregam os seus pais 
há os que carregam os seus filhos, 
há os que carregam seus mortos 
em corações que pesam mais 
a cada estação dessa via. 
 
A suspensão do ar rarefeito, 
a causticação do sol, 
a fustigação do vento 
tornam a respiração 
do peregrino um anseio 
pelo sentido da existência  
— que virá ou não virá. 
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Pés à mostra e 
mãos descosidas 
de sua forma intrínseca. 
 
As vertigens se assomam 
aos olhos por ansiarem uma morada 
que os abriguem 
da amarga neve que cai no 
campo da terra estrangeira, 
da garoa que não oferece o repouso 
na tarde infame, 
insistente em se arrastar, 
enquanto o soldado 
sem palavra e sem memória, 
guarda os muros de uma 
cidade exangue. 
 
E o que dizer do que ficou para trás? 
E o que dizer de Deraa, 
onde a flor da liberdade floresceu 
e deu os seus primeiros passos? 
 
O que sobrou de Aleppo, 
antes a mais bela pérola da Síria, 
hoje o pó que esconde 
os restos de corpos descartados? 
 
O que dizer de Damasco, 
hoje sem a luz 
que um dia cegou 
o apóstolo em sua 
inesperada conversão? 
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O que dizer de Homs, 
a cidade que abraçou 
a transformação 
desde o seu fundamento 
e agora sofre o seu pesado 
esgotamento? 
 

O que dizer de Kobane, 
que ao restolho das 
sangrentas batalhas 
findou cerceada em trapos 
junto a fronteira despedaçada? 
 

E o que dizer das crianças 
que ficaram para trás, 
de seus corpos tortos, 
de suas feridas acessas, 
de seus sonhos mortos? 
 

E o que dizer das crianças que 
prosseguiram pelo caminho 
do desterro? 
De suas feridas expostas, 
dos abusos e do desespero? 
De sua maturação ao mundo dos adultos, 
antes do esperado? 
 

O que dizer das crianças incendiadas 
entre bombas e impropérios? 
O que dizer do sangue das crianças 
em meio ao pó? 
O que dizer de sua não 
reação ao que não se pode reagir? 
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O que pode a poesia 
diante de tudo isso? 
O que pode a palavra 
que se quer consoladora, 
que se quer morada, 
que se quer libertadora? 
 
A poesia não pode nada. 
A poesia está condenada ao 
fracasso de encerrar-se em si mesma, 
pois ela não é mais do que uma 
espécie de grito no deserto 
da humanidade, 
uma forma traiçoeira de ter esperança, 
uma armadilha da linguagem. 
 
A poesia dobrou seus joelhos 
incapaz 
diante da imunda guerra,  
da escarnecedora guerra, 
da escandalosa guerra. 
 
E qual guerra não é aberração? 
E qual guerra se justifica 
dentre as ações dos homens, 
que com os seus cabelos 
pastosos e seus 
dedos de seda, 
sem trégua e sem remorso, 
apertam 
botões de disparar 
armas pelo mundo? 
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E, no entanto, 
em pleno mar, 
um menino mantém-se vivo 
murmurando uma 
antiga poesia, 
em forma de canção de ninar, 
 
quando despertam seus olhos 
incônscios da cantilena vã 
as cores esperançosas de uma terra 
que ao longe desponta 
aos primeiros raios 
da dedirrósea manhã... 
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reportagem 
 

á há poucos vestígios dos Romanos 
Que chegaram à Costa da Caparica, 

Agora, são os Nepaleses que chegam 
À Rua Lopes, no Bairro Lopes, 
Bairro do operariado desaparecido 
No nevoeiro sebastiânico, 
Este prédio, por exemplo, plantado 
Em rua com nome de psiquiatra 
Assassinado por um doido varrido, 
É luso-brasileiro, cabo-verdiano, 
Angolano, moçambicano, em suma, 
Bastante humano, bastante distante 
Dos tempos em que se viam searas de trigo 
À beira da estrada onde passavam dois, três 
Carros, conduzidos por homens de chapéu 
E gabardina, para o caso de chover, 
Para o caso de ser preciso fazer marcha-atrás, 
Era tudo tão diferente, os soldados 
Partiam para as colónias com imensas madrinhas 
De guerra, e nem sabiam o que isso era, 
As colónias, as madrinhas, a guerra, 
E outros davam um salto de três dias 
Para os bairros de lata à volta da Cidade-Luz, 
Assim conhecida por iluminar as porteiras 
Portuguesas e os poetas que andam perto 
Dos setenta, era tudo tão diferente 
Que não havia nem cristianos, nem ronaldos, 
Só eusébios e colunas, pelés e garrinchas, 
Agora estamos a chegar perto da verdade, 
Já estamos a vê-la, fica ali na esquina 
Onde se cruzam os traficantes de sonhos 

J 
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Com os arrumadores de pesadelos, 
E somos logo rodeados por uma multidão 
De voluntários, que vão do vegetariano 
Ao franciscano, passando pelos gatos curiosos 
Que vão morrer, não de curiosidade, 
Mas da síndrome de imunodeficiência adquirida 
Na rua onde a polícia municipal vigia as novas varinas 
Vindas do cu de Judas, o pobre não tem culpa 
De lhe usarem a graça para designar os lugares remotos 
Sob controlo, está mesmo tudo sob controlo, 
Até os incêndios nos olhos dos que voltam 
Para nunca mais, para sempre, para o quinto dos infernos 
Donde partiram com a esperança de sentirem  
Um décimo daquilo que sentem os que não se importam 
Com nada, com o dia de amanhã, com a noite dos tempos, 
A multidão onírica já nos largou, estamos sozinhos, 
Nada do que é estrangeiro nos é estranho, 
A não ser a razão pela qual nem todos gostam de bacalhau 
À Gomes de Sá. 
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fronteira 
 
I 
 

s fronteiras são a 
casa  

de quem não  
tem lugar 
  
Raias 
que a tudo adormecem 
Enquanto a superfície ordena prontidão:   
— Levante-te! 
 
Hiatos onde vela-se em silêncio  
por mortos não enterrados  
E por mortos que não andam  
assim tão mortos 
andam vivos 
se bem que mortos-vivos 
Na kalunga que fere com as águas o mundo  
negro e o mundo branco 
Águas frias que separam 
 
Tapumes que dilaceram os afetos 
gestos 
restos 
De qualquer vestígio humano 
Vamos embora, por favor está na hora 
Vamos embora, por favor está na hora 
  

A 
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II 
 
As fronteiras 
são asas 
de quem não  
tem lugar 
 
Pois toda margem feita pelos homens 
é devaneio 
E o espaço que tudo cerca 
também aconchega 
 
Pois não há muro 
que impeça as andorinhas de voarem. 
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canção para Nadifa 
uma homenagem ao livro Pomar das Almas Perdidas 

 
awsar trança 
sem pressa 

passado e promessa 
nos cabelos 
da pequena Deqo 
Filsan gesta 
a si 
enquanto entende 
que é impossível 
recuperar as partes 
que se desprenderam 
no caminho 
atravessar fronteiras 
dissipar trincheiras 
enfrentar quimeras 
a vida sempre 
tão pesada 
nos corpos 
das mulheres 
um pomar se ergue 
nos fundos da casa 
um pomar se ergue 
nas beiras de Hergeisa 
um pomar se ergue 
nas costas da Somália 
onde vagam 
almas perdidas 
adubar com as mãos 
a construção 
de uma família 

K 
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onde monstros e feras 
escancaram seus dentes 
alimentar a terra 
que se recusa 
a sucumbir 
e quando a iminência 
da morte 
se avizinha 
responder com afeto 
à covardia 
resistir com sororidade 
ao genocídio 
a vida sempre 
tão pesada 
que se faz possível 
pelas mão trançadas 
de mulheres 
  

 

| revista gueto · edição especial degredo |  

 

| página 143 | 



 
 
 
 
 
 
 
Ana Maria Rodrigues Oliveira | Nasceu 
em 1960 no Alto Alentejo, em Portugal. É 
licenciada em Filosofia pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. Tem dois livros de poesia 
editados e participação em várias antologias. 
Mantém um dos seus blogues ativo [link] 

  

https://devirquantico.blogspot.com/


escravidão  
 

 sangue percorre os rios do subsolo 
E aflora jorrando dardos de morte 

Fogem as mulheres e as crianças do inferno de podridão 
Em que as entranhas da Terra devolvem às bocas 
O que as criaturas derramam no chão 
 

As feras enlouqueceram e as crias assustadas 
Lançam-se em correria para um fictício auxílio 
Ávidas de outros solos outro sol outros braços 
Que não desfaçam os laços 
Mas ignoram que o Mundo inteiro é ratoeira  
Como se fosse cama caixão uma rasgada esteira 
Não se descansa não se dorme 
Em vigília de fome 
 

A espécie humana alimenta-se do absurdo da insanidade 
Bem lá no fundo do hipotálamo disfarçada de lesma 
Reside uma pequena semente de imbecilidade 
E o fenómeno da decadência moral prevalece 
A loucura é a mesma 
 

Na ânsia de golpes profundos na carne 
Repete-se a vibração das trevas 
Só há uma opção uma escolha paradoxal 
Escolhe-se a forma de morrer 
Porque é só nesta eleição que se premeia 
A escapatória do averno 
Entre a catana que esquarteja e o abismo do mar 
Premeia-se o afogamento pois surge 
Como gesto de socorro último recurso  
Como única hipótese mesmo débil de sobreviver 
  

O 
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relato indígena 
compilado de depoimentos sobre fatos reais 
 

aquela época, todo mundo vivia junto. Sempre moramos perto uns dos outros. 
Quando faltava algo para um, outros ajudavam. 

 

[Não faltava farinha, arroz. 
Tínhamos espírito de coletividade. 

Era essa troca de alimento 
para ficar todo mundo por igual.] 

 

Papai era um cacique, o chefe da tribo. Todos andavam no trilho dele. 
 

[Um dia vieram os fazendeiros 
e sua gente armada. 

A tomada das nossas terras 
foi a pior desonestidade que eu já vi 

na minha vida.] 
 

Com isso, acabou o lago, acabaram os peixes, acabaram os camarões, acabaram os 
caranguejos. Acabou-se tudo. 
 

[Ficamos com a discriminação — 
sem terra, sem moradia e sem alimento.] 

 

Durante um tempo, resistimos. 
 

[Eles cercavam as terras durante o dia, 
e durante a noite arrancávamos 

os paus e arames 
e queimávamos as plantações.] 

 

Então, mataram o papai e dois dos meus irmãos. Precisamos fugir. 
Ninguém tinha documento da terra. 
 

[Eles nos tiraram tudo.] 

N 
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s/título 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 que move 
é o branco 

Resta apenas 
lançar-se 
Tornar-se corpo-caminho 
(fugidio) 
corpo-itinerário 
(incessante) 
corpo-raiz 
(portátil). 
Ávido 
jogar-se ao mundo 
ser terra onde imprimir-se 
ser pele onde inscrever-se 
ser água 
onde fluir-se. 

 
 
 
 
  

O 
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este projeto digital é destinado a correr livre na rede 
levando versos, antiversos, protoversos, metaversos e multiversos para o reviramento do mundo 

 


