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Rodrigo Novaes de Almeida | Escritor e editor. 
Fundador e editor-chefe da Revista Gueto e do selo 
Gueto Editorial, projetos de divulgação de literatura 
em língua portuguesa e celeiro de novos autores. É 
autor dos livros Das pequenas corrupções cotidianas 
que nos levam à barbárie e outros contos (Editora 
Patuá, 2018), finalista do Prêmio Jabuti em 2019, e A 
clareira e a cidade (Poesia, Editora Urutau, 2020), 
entre outros. 

 
uma paisagem de outono 

 
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2020. 

 
Enquanto o tratamento médico dava sinais 

de que eu estava melhorando, mundos inteiros ruíam, 
desapareciam completamente. Mundos que não voltarão 

quando o confinamento passar, como os mortos. 

 
abitar sem intervalo este apartamento há semanas. Ou 
quase sem intervalo, com as idas ao hospital. Ver o mar da 

janela semiaberta do automóvel, da Uber ou do táxi; atravessar o 
túnel e contemplar a manhã ensolarada na orla de Botafogo, o Pão-
de-Açúcar e as ruas desertas, tal como o calçadão. 

Não há tráfego, os barcos e veleiros completam a paisagem da 
enseada. 

Tanto tempo depois, retorno à minha cidade. Pensei que me 
sentiria um estrangeiro quando voltasse... Sem ninguém nas ruas o 
automóvel atravessa o Aterro do Flamengo — imagino que o 
sentimento seria o de ser um estrangeiro se houvesse toda a nossa 
gente nas ruas. 

Não há aeronaves partindo ou chegando do Santos Dumont. 
Em seguida, o automóvel entra em direção à Lapa para nos 

deixar no hospital na praça da Cruz Vermelha. Passamos sob os arcos 
e lembro-me das vezes em que estive aqui, com colegas ou amigos, 
nos anos em que trabalhei nas redondezas. Era comum beber um 
chope antes de ir para casa. 

Nunca era um chope, e nunca uma lembrança me fez salivar 
como agora. 

H 
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Minha mulher abre a porta do carro, ela pede para eu evitar 
usar as mãos, e depois que saímos — isto ocorre todas as vezes —, 
ela pega o frasco de álcool em gel para eu esfregá-las. Obedeço e 
sorrio sob a máscara. Ela não enxerga meu sorriso, talvez perceba 
meus olhos aflitos brilharem. Completaremos semana que vem nove 
anos juntos, entraremos no último ano de nossa primeira década 
(prefiro contar assim). 

 
Todo momento é histórico, mas há momentos realmente 

históricos. Estamos vivendo um desses momentos realmente 
históricos. Outro dia pensei se não seria para estarmos realizando a 
famosa fantasia: o que você faria se realmente soubesse que tem 
apenas uns poucos dias de vida? Não sabemos quem sobreviverá a 
essa pandemia, estejamos confinados ou não, e escrever sobre este 
momento histórico terrível, e escrever sobre este momento 
realmente histórico e terrível com câncer, fazendo quimioterapia, faz 
com que eu me pergunte todos os dias: como? Não por que ou para 
quê. Como? Escrever com toda a sinceridade, escrever tudo o que 
consigo encerrar em mim dos acontecimentos, e de meus 
pensamentos e sentimentos mais verdadeiros, é a resposta que me 
satisfez dar a mim mesmo durante esse tempo. E assim tenho esse 
propósito de passar para as palavras ao menos um rastro de uma 
experiência autêntica. 

 
O automóvel faz o caminho de volta. Vamos em direção à 

Cinelândia para pegar a via do Aterro outra vez. Lojas fechadas, 
lugares que frequentei diariamente durante anos, em uma vida 
anterior a esta. Vejo o Largo da Carioca, o final da Avenida Rio 
Branco, lembro-me dos cafés, dos sebos e das livrarias, das boutiques 
de relógios suíços (sempre fui um aficionado pelo mecanismo dessas 
máquinas) e das lojas de cutelaria. 

Os dias se misturam e eu me recordo do Largo de São 
Francisco deserto dias antes, quando estivemos no entorno em um 
laboratório para eu fazer exames. Da faculdade de Filosofia fechada, 
de duas vidas atrás, ou são três já? De suas escadas antigas de 
madeira que rangiam sob nossos pés; éramos crianças aos 19 anos. 
Do jardim turco, onde eu me sentava a fim de escrever poemas ruins 
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para as garotas e sonhava com diálogos filosóficos como os dos 
livros. Das sessões de cinema, e de uma mesa de conversa com a mãe 
do Glauber Rocha. 

Ao sair do laboratório, passamos em frente ao Real Gabinete 
Português de Leitura, um dos lugares mais belos do mundo, ali, todo 
esse tempo. Era para lá que aquele rapaz de 19 anos ia quando se 
imaginava atemporal no mundo (deixo vago isto). Todas as portas 
estão fechadas. Todas as ruas, vazias. Um automóvel ou outro, e os 
dias passavam... Agora há mais gente nas ruas. 

Enquanto o tratamento médico dava sinais de que eu estava 
melhorando, mundos inteiros ruíam, desapareciam completamente. 
Mundos que não voltarão quando o confinamento passar, como os 
mortos. Para quem ainda podia ficar em casa, e mesmo assim a 
morte poderia entrar, como entrou muitas vezes, não era, contudo, 
mais fácil do que para nós, não era apenas mais um dia à espera de 
uma vacina contra o vírus. Por outro lado, íamos e continuamos indo 
às ruas sabendo que cada saída é como apertar o gatilho de um 
revólver que está apontado para a própria cabeça, que nem um jogo 
de roleta russa. 

Sobrevivi? Ontem e hoje, sim. É a resposta. A urgência, um 
sentimento que mesmo com todos os remédios tarjas pretas para 
dormir me deixavam insone (para que eu escrevesse!), até que os 
larguei, leva-me a outras questões, como: já não sei se isto é um 
fragmento do romance ou do diário. Em que pese o sentido da vida à 
pena da poesia, por que não?, tudo isto: um capítulo do romance 
Ensaio sobre a paisagem, que ora é novela, ora é ensaio, ora é diário. 
No entanto, logo eu sei que não colocarei no romance estas linhas. 

Por essas ruas desertas em que a passagem do meu espírito, 
que é também corpo, mas que agora é também a química 
medicamentosa, que é também morfina há quase seis meses e todos 
os demais remédios para combater o câncer, se expande em 
tumultuosos pensamentos e sentimentos, eu convido o leitor em 
casa a vir comigo para dentro dessa paisagem de outono. 

 
| crônica da coluna Últimas Páginas #3, no [link]. | 
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Henrique Yagui Takahashi | Nasceu em São José do 
Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Possui 
graduação em Ciências Sociais e mestrado em 
Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. 
Foi professor de sociologia e filosofia no ensino básico 
e superior no Brasil. Atualmente é doutorando em 
Estudos Literários e Culturais Latino-americanos pela 

The Ohio State University. Integrante do podcast 

Amefrica Landina, um espaço de discussões em 

português, espanhol, portuñol e spanglish sobre 
América Latina. 

 
sorriso amarelo e a luta antirracista ou 
os ‘tamagotchis’ da branquitude 

 
o dia 25 de maio de 2020, Derek Chauvin assassinou 
George Floyd após asfixiá-lo com o seu joelho. O primeiro 

estava armado, o segundo, desarmado. O primeiro era um policial 
com um contingente de 3 policiais para apoiá-lo, enquanto o 
segundo, um cidadão comum que estava sozinho. O primeiro é um 
homem branco, o segundo, um homem negro. Ambos, 
estadunidenses. 

Durante os 8:46 minutos, havia um policial que os observava 
calado. Floyd agonizando sob o joelho de Chauvin. Calado porque era 
o seu trabalho. Calado porque não tinha nada a ver com ele. Calado 
porque era mais um dado para a estatística. 

Este policial é Tou Thao, da etnia Hmong, imigrante oriundo do 
Laos, no Sudeste Asiático. 

Um imigrante que trabalhou duro em busca de uma vida 
melhor, sem reclamar. Esta história não te parece familiar? 

Tou Thao é um de nós. Não porque ele tenha as mesmas 
feições, mas porque é um imigrante que buscou uma vida melhor. Ele 
poderia ser o teu bisavô, avô, pai, tio, primo ou irmão. É o imigrante 
que sob qualquer custo buscou sua ascensão social. Ascensão que é 
sinônimo de assimilação. No caso brasileiro, não seria a assimilação 
festiva e banal. Não é somente o “japonês que gosta de samba”. É a 
assimilação que se integra à estrutura do mito da democracia racial. 

N 
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Os amarelos ocupam uma posição estratégica dentro do 
gradiente racial brasileiro entre brancos e negros. Por não 
pertencermos à identidade nacional brasileira, somos considerados 
os “estrangeiros perpétuos”. Sempre que me perguntavam: “De onde 
você é? Da China, do Japão ou da Coréia?”. Respondia calmamente: 
“Do Brasil”. O emissor da pergunta me olhava inquieto, tentando 
digerir a resposta que lhe havia acabado de dar e me perguntava 
novamente: “MAS DE ON-DE VO-CÊ RE-AL-MEN-TE É?”. Respirava 
fundo e dizia: “BRA-SIL”. 

Esta posição de ser o estrangeiro perpétuo parece irrelevante, 
porque pode soar como uma “simples brincadeira”. Contudo, por 
detrás desta “brincadeira”, há a constituição dos asiáticos-brasileiros 
como engrenagens que reforçam o racismo estrutural. 

O nome para isto é o conceito de “minoria modelo”. Por 
sermos os eternos estrangeiros, a única forma de sermos assimilados 
pela sociedade brasileira foi trabalhar muito. Trabalhar mais do que o 
salário recebido. Estudar mais do que o solicitado. Trabalhar sem se 
queixar. Estudar, mas algo que dê dinheiro. Eles nos deixaram ser 
doutô, mas calados e resignados. 

Ou não diria totalmente calados, pois expressamos nossa 
opinião em um caso particular. 

Os asiáticos são instrumentalizados pela branquitude para ser 
o seu habeas corpus racista. Alguns de nós afirmam orgulhosamente 
esta lógica de desumanização, bradando: “Eles são preguiçosos! Nós 
trabalhamos duro!”. Este é um dos raros momentos que você vai ver 
um “japonês” expressar-se politicamente em público. 

Em 2017, na sede da Hebraica no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro 
proferiu um discurso que ilustraria a “minoria modelo”: “Alguém já 
viu algum japonês pedindo esmola? É uma raça que tem vergonha na 
cara!”. E complementou, “Eu fui num quilombo. O afrodescendente 
mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem 
para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto 
com eles”. 

Não é por um mero acaso que Bolsonaro proferiu este discurso 
eugenista, referindo-se especificamente ao quilombo. Ele quer 
diminuí-lo, pois ele sabe de sua potência de transformação radical na 
sociedade brasileira. O quilombo representa o símbolo de agência 
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política e luta por dignidade humana protagonizada pela comunidade 
negra. 

Aqueles de olhos puxados que apoiam o Bolsonaro em coro 
representam o duplo ressentimento da diáspora asiática. O 
ressentimento do poder hegemônico da branquitude e o 
ressentimento do poder de resistência da negritude. Talvez venha daí 
a origem do “sorriso amarelo”. 

Eu tenho uma tradução particular para o conceito de “minoria 
modelo”. O definiria como “bicho de estimação da branquitude”. 
Onde passeamos com o nosso dono três vezes por semana e 
comemos a ração Pedigree Frango Orgânico com Espinafre. Temos o 
nosso lugar para fazer xixi e cocô. Temos uma casinha no quintal feita 
de pinho e uma almofada da IKEA na sala de estar. Porém, se 
fazemos algo que não agrada o nosso dono, ele bate no nosso 
bumbum e diz: “Feio! Isso é muito feio!”. Nos escondemos calados, 
com o rabo entre as pernas. 

A “minoria modelo” gera uma forma de existir que chamaria 
de ontologia do pastel de flango. A expressão “pastel de flango”, 
construída pela branquitude, significa ao mesmo tempo: “você me 
serve” e “você nunca será um de nós”. Por isso a diferença entre 
“flango” e “frango” não é apenas uma questão de correção 
gramatical, mas uma subserviência ao modelo hegemônico de 
existência. 

Você pode me perguntar: “Se você critica o Brasil, por que 
você não volta para o seu país?”. Primeiro, já respondi esta pergunta. 
Segundo, não critico a brasilidade para defender os nacionalismos 
asiáticos. A China e o Japão ocupam historicamente na Ásia a mesma 
posição imperialista dos EUA e Europa no Ocidente. 

Peço licença a José Martí, mas por detrás de patriotismos 
como o brasileiro, o japonês, o cubano, o estadunidense ou o chinês, 
há genocídios. Não é à toa que o filho do rei português que virou 
imperador do Brasil por ME-RE-CI-MEN-TO bradou: Independência ou 
Morte! Ou mesmo, a famosa frase do comandante Che Guevara: 
“¡Patria o Muerte!”. Ambos sinalizaram que não há pátria sem morte. 
O auto sacrifício como sinal de heroísmo demonstra que não há ação 
política patriarcal sem a aniquilação de si e do outro. Apesar de Dom 
Pedro I e Che Guevara estejam em espectros políticos 
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diametralmente opostos, ambos, argumentam o uso político da 
morte em defesa da pátria. O sacrifício do herói com sua pátria é, em 
última instância, a aniquilação para a manutenção patriarcal do 
poder. Não é por coincidência que a origem etimológica de pátria em 
latim é patrius, terra dos antepassados aka terra do pai. 

Com as manifestações do Black Lives Matter eclodiram vários 
movimentos em defesa de uma solidariedade antirracista. Sem 
nenhuma surpresa, vi alguns brancos progressistas tupiniquins 
declarando que as marchas são manifestações românticas e 
impulsivas. Dizem não se comover pelo “surto de empatia”. Em 
resumo, formularam as mais variadas explicações para argumentar 
que seus privilégios como herdeiros da Casa Grande no Brasil não se 
estenderiam em terras estadunidenses, por este motivo, 
infelizmente, não poderiam ir às manifestações. 

Na hora “H”, o branco progressista fala, fala e fala (porque tem 
muita visibilidade para falar), justificando com termos acadêmicos 
bem precisos o seu medo da soberania popular. Tem medo porque 
ele precisa que haja um sistema de opressão para a manutenção de 
seu privilégio. 

No horizonte utópico de transformação social, não haveria 
nem a esquerda patriarcal nem o progressismo branco. As feministas 
latino-americanas, em especial as feministas negras brasileiras, vêm 
construindo há décadas esse modelo de solidariedade antirracista, 
antipatriarcal e anticapitalista. Não é como algum de nós, que se 
deparou com estas lutas somente agora. 

Para citar algumas dessas intelectuais-militantes: Djamila 
Ribeiro, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Rita Segato e Silva Rivera 
Cusicanqui. 

Por isso, Marielle Franco mobilizou e mobiliza tanta gente. 
Marielle como mulher, negra, lésbica, acadêmica, vereadora e de 
favela não representa apenas uma pessoa individual com todas estas 
identidades. Marielle Franco, parafraseando a antropóloga argentina 
Rita Segato, é o símbolo vivo da política como poder coletivo e 
solidário. 

O assassinato de Marielle simboliza a política de aniquilação 
constitutiva da branquitude, do patriarcado e do capitalismo. A lógica 
de extermínio representada hoje por Jair Bolsonaro. 
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Elas nos mostram como o pensamento feminista construiu um 
modo de pensar o mundo criticamente, não se restringindo à 
vagueza da abstração autorreferente, produzindo assim uma ação 
prática. Elas que me ensinaram os sentidos das relações 
interseccionais que me atravessavam como homem amarelo 
emasculado que aspirou integrar-se à minoria modelo. Este 
pensamento produz uma ação com reflexão, ao mesmo tempo 
estrutural e existencial, do mundo. 

Até quando seremos os tamagotchis da branquitude? 
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Raquel Wandelli | Jornalista, escritora e ensaísta, 
doutora em Literatura Brasileira, professora da 
Unisul, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Artes 
Poéticas e Mestiçagens da PGET/UFSC, autora das 
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Kazar e Existe, logo escreve: devires do inumano na 

arte-literatura. Email: [link] 

 
memórias do boi 

 
 boi, o cabresto, a manada. Obediência no pasto. Vida 
besta, vida de gado. 

O chicote que muda o destino. A mão que queima a ferro os 
cornos, mal eles despontam no boi ainda menino. A mão que 
marreta, mutila o bicho-moço, secreta o sêmen fecundo. A mesma 
mão que dá farelo e feno tortura e capa. Conduz e amansa a boiada. 

Gado, cabresto, guampudo, boi ladrão, corno manso, rês. 
Reificar, coisificar. Coisa para ser comida, rés-do chão... 

Há muito tempo o gado vem sendo injustamente usado como 
alegoria de povo ludibriado. “Povo marcado e povo feliz”, diz a 
canção. 

Essa mania cada vez mais em voga de fazer escárnio alheio 
atribuindo ao boi comportamentos de massa e de submissão já foi 
longe demais. 

Pra começar, não encontra argumento objetivo. O homem que 
arrota grandeza é o animal mais vulnerável, mais desprotegido 
quando vem ao mundo, como escreveu Montaigne. Aquele nascido 
desprovido de cascos, patas, penas, pelos, nadadeiras, asas, chifres, 
espinhos, garras, dentes, presas, enfim, entregue sem defesa à sua 
incompletude e miséria inicial. 

O bezerro, ao contrário, cai da placenta e em segundos já está 
de pé, alerta sobre as quatro patas. Cabeça ereta, esperto como 
ninguém! 

Por que esta destreza provoca a ira do único ser que conhece a 
vergonha e a nudez, “o único animal abandonado nu sobre a terra 
nua”? Na palavra se perpetua a barbárie humana, só porque a 
liberdade e a coragem do bicho lhe batem na cara. 

O 
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Que dicionário é capaz de trazer do boi o sentido que escapa à 
definição humana? Que não seja a imagem da sua própria 
destruição? Como recusar a perversidade humana na linguagem? 

Seria preciso criar um dicionário das bestas que foram, que 
seriam, que teriam sido. 

Ora, o boi não nasceu boi. Não nasceu ao lado da Bíblia, nem 
da bala. Nasceu livre e indômito. 

Sua natureza íntima, bravia e altiva nunca foi tocada pelo 
vernáculo. 

O boi é um touro capado. Podado como uma árvore. No alto, 
nas estruturas aéreas e nos repositórios baixos. 

A maioria dos homens modernos só o vê nas gôndolas e 
freezers de supermercado. Mas quantos o viram dançando livre sob 
as estrelas antes da rês se chamar picanha, maminha ou alcatra? 

Ninguém quer saber como é degolado ou castrado o boi antes 
de chegar à butique. Marrete, faca, bisturi, canivete, alicate, injeção 
química. As bolas presas entre as pernas amarradas, disponíveis para 
serem extirpadas ou esmagadas. Quase sempre sem anestesia. Dias, 
semanas, meses de dor... Febre, inflamação, bicheiro. 

Por fim morre o touro, nasce a besta domada! Garantia de 
carne macia. 

De imediato, os humanos cirurgiões jogam os miúdos à brasa e 
devoram a iguaria, arrotando a força do animal exilado do mais belo 
de si, para sempre apartado de sua potência. 

Como dizer aquele que foi sequestrado de sua alma selvagem? 
Aquele que ainda não nasceu palavra? 

Seria então preciso chamá-lo de ex-touro. 
E ser capaz de dizer o que restou dos galhos decepados, do 

desejo arrancado, até se tornar essa vida sem som e sem fúria. Vida 
sem pulsão, vazia de vaca. 

O que restou do touro além da marca do dono humano, 
humanozinho, demasiado humano? 

Tiraram o boi pra palhaço, pra guindaste de obra, pra judas, 
pra danação... Mas nunca perguntaram ao boi se a vida de gado é 
feliz, construindo as cidades, a tal civilização. 
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Nunca o convidaram para o churrasco, nunca o consultaram se 
queria ir à Farra, como lembrou um dia a filósofa da ética animal, 
Sônia Felipe... 

Cavalgadas, cavalhadas, touradas, feiras, vaquejadas, rodeios: 
a massa humana se diverte nessas farsas, exerce a fúria dominadora 
contra o deus que vulnerabilizou. Animal do campo, prisioneiro de 
guerra. 

Quem o homem leva a esses campos de concentração? O 
animal que ele segue sendo, o outro dele mesmo? 

Não é a lírica de Orfeu, nem a voz dos anjos que acorda o povo 
bovino na alvorada; 

quando toca o derradeiro berrante, parte para o abate a vida-
que-pasta-a-morte-enganada... 

Mas eis que o impulso ancestral nunca morre de todo. De 
súbito, um frêmito, um estrondo, um sinal de perigo podem trazer de 
volta o totem adormecido: 

a boiada de repente dispara e quando o ex-touro reencontra a 
lembrança úmida das matas, capitão nenhum mais controla a 
manada! 

Quem se arrisca no território do boi enfrenta um índio bravo 
subindo acima das ancas. Como um grande cacique, cruza os braços, 
ajeita o cocar e declara guerra. Defende com fúria a sua gente! Bem 
erguido sobre as quatro pernas, endurece o queixo, franze o cenho. 
Bufa, espuma, uma, duas vezes o guerreiro. Levanta poeira, aquece a 
partida nas patas anteriores, ensaia o coice com as traseiras... E de 
pronto avança sobre o forasteiro. 

Lá no coto do bezerro desmamado, no esconderijo do olho, no 
resto de guampa, no desejo banido, revive o animal que um dia seria. 

O que o homem sabe do boi só o sabe desde si mesmo. E o 
sentido para nos limites da maldade antropocêntrica... 

Nenhuma palavra jamais tocou o deserto do boi... Nunca a 
língua do homem decifrará o silêncio silvante dos olhos, esse brejo de 
melancolia onde mergulha o ser violentamente humanizado. 

Os olhos do boi guardam o segredo de quem não conhece um 
eu, mas dentro de si enxerga o mundo, como escreveu Clarice 
Lispector — a literatura desmentindo a filosofia antropocêntrica que 
define o animal como um ser pobre de mundo. 
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Poucos olharam nos olhos de um boi, além dos poetas e dos 
filósofos... 

Além da menina que perguntou à mãe: — Se o boi não pensa, 
para que ele tem olho? 

Alguns foram reconhecidos pelo seu boi na noite do açougue, 
na hora do abate. E saíram desgarrados pelo mundo, como o ex-
boiadeiro da célebre trova sertaneja “Herói sem medalha”. 

Outros, como o boiadeiro do conto de Cora Coralina, sentiram 
na carne servida o gosto de gente, ao descobrir a vingança do irmão 
contra o seu boi mais querido — herança do pai enterrado na 
véspera. 

Quantos sentiram a dor-criança, ao ver seu boizinho de 
estimação na mesa de domingo, a dor-caipira que o homem urbano 
não tem? 

Seria preciso ver o mundo como um boi o vê... 
Se um poeta visse o homem pelos olhos de um boi, como 

Drummond viu, os homens seriam de poucas montanhas e calados 
de gritos agônicos. E carregariam nos olhos tristeza e crueldade, 
“difícil verdade de ruminar”. 

Em vez de falar sobre o boi, pensar como o boi. O animal como 
método e sintaxe de vida. Em Nietzsche, o estômago da vaca como 
mecanismo da ruminação, ideal para o pleno pensar: engole, 
regurgita e torna a mastigar para só então deglutir. 

No palco da palavra, ausenta-se sempre o ser-outro, o 
estrangeiro. Mas o significado não encontra o signo, a imagem não 
encontra o galope: o animal foge ao sentido, palavra animada 
(animot), como escreveu Francis Ponge. 

Quando ele volta, na tourada, quando apela contra nós, ele 
quer dizer: “Eu sempre vou ser mais outra coisa”. 

E então o boi ganha asas, boi alado, boi mítico, incandescente 
das narrativas mitopoéticas que tratam os povos da culpa pela 
antropofagia e pela incomunicabilidade com os animais. A cratera 
humana. 

Quem cura não é o boi calado que recebeu Jesus no presépio, 
mas o boi falante da fábula, o boitatá, o boi-bumbá, o boi de mamão, 
boi dos indígenas, das florestas e do Oriente, povos que vivem o seu 
imaginário e por isso nunca serão gado. 
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Bois criados para a morte congelam na letra morta das 
metáforas. Deles, a poesia só pode dar o testemunho de um silêncio. 
Acabam-se na palavra gasta, sem animus. Restam-lhes uma 
sobrevida adestrada de boi que só pode ser boi, sem o devir anônimo 
das bestas incapturáveis, como no poema de Astrid Cabral: 

 
Mas como nomear ou batizar 
os bois que não são bois? 
As inéditas e fantásticas 
bestas que infectam-infestam 
nossos prados sem cerca 
com seus anônimos tropéis 
urros e berros insólitos 
suas bostas como bólidos 
de planetas ultra-remotos? 
Bois que por não serem bois 
afivelam asas de dragões 
e não consentem que palavra 
alguma lhes capture as patas. 

 
O boi é da arte, da infância, da filosofia um amigo. Com elas, 

divide a doçura, a sensação mesma de existir que faz dos homens 
seres potentes e felizes, conforme Aristóteles: “A existência é 
desejável porque se sente que esta é uma coisa boa e essa sensação 
(aisthesis) é em si doce”. 

A doçura do amigo boi contagia a escritura que não quer ser 
rei, nem boiadeiro, nem cavalheiro. Ela quer compartilhar com ele a 
doçura da vida. Com as posturas de corpo secretas, que não separam 
as atitudes dos pensamentos, o animal-palavra produz um tipo de 
subjetividade opaca. Ele opõe uma barreira de cetim ao sentido, uma 
“objetivação da doçura” que compõe a ideação das pessoas no 
mundo. Um mundo onde as sintaxes de vida todas resistem e 
escrevem — elas vivem. 

Daí Agamben deriva o conceito de amizade para o 
compartilhamento desse gosto pela vida. Mas a amizade não é o que 
define a comunidade humana “em relação àquela animal”, como 
propõe o pensamento ainda encharcado de antropocentrismo. 
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Justamente a amizade é o que transborda da existência inumana para 
o mundo, aquilo que Clarice chama a graça de viver — viver de graça 
—, a felicidade do vivo. 

Um ramo de alecrim dourado tremulando ao vento, a 
lembrança do azul sobre os caminhos orvalhados... A leveza do 
pássaro que lhe pousa no lombo. O boi às vezes sonha e se esquece 
de pastar... 

Desde Coração Selvagem, o primeiro romance, Clarice 
Lispector descobriu esse “poder-de-vida” inumana que transborda na 
escritura: 

“A paz que vinha dos olhos do boi, a paz que vinha do corpo 
deitado do mar, do ventre profundo do mar. [...] Tudo é um, tudo é 
um...” 

Desde Joana-menina soube que “a confusão estava no 
entrelaçamento do mar, do gato, do boi com ela mesma”. 

Só a poesia inventa um lugar para um boi gay, Ferdinando, um 
touro romântico. Há sempre um boi menor, à margem dos rodeios, 
que precisa de um lugar ao sol no domingo da literatura. O boi 
malhado, o boi de piranha, boi doente que vai à frente para poupar 
da morte os sadios que vêm atrás. 

A poesia então grita, como em Rimbaud: sou um poeta, um 
negro, um índio, um eunuco, uma mulher apedrejada, um boi! 

Mas ainda não se foi longe demais. Não basta o animal apontar 
o que o poeta tem de melhor. Seria preciso inverter a posição entre o 
ponto de vista humano, que invariavelmente estabelece significados 
para o animal, que é por hábito o depositário de um sentido. 

Só resta então repetir o gesto de Clarice em seu “Seco Estudo 
de Cavalos”, e pedir que o animal me signifique. 

Agora eu vejo o boi. 
E me reconheço, terrivelmente humana... 
Mas num piscar de olhos, misteriosamente animal: 
o boi que sinalize o que sou. 
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laços 

 
eus nos havia moldado débeis. Minha tia morreu jovem, 
com duas respirações. Tive uma irmã que nunca conheci, 

porque morreu prematura. Contudo, isso nos afetava apenas 
momentaneamente porquanto Deus também nos havia feito com 
uma memória lânguida. Às vezes nos lembrávamos, às vezes não. 
Nossas recordações dissolviam-se tão velozmente como açúcar na 
água. Não nos lembrávamos sequer do que possuíamos. 

De fato, por numerosos anos, as palavras eram o único objeto 
que possuíamos. Eram tão particulares que ficavam encarceradas na 
garganta e deixavam o corpo, vagarosamente, após a morte. 
Velávamos nossas mortas por sete dias e seis noites, apenas para 
auscultar seus segredos. Quando uma mulher de nossa família 
morria, ouvia-se o farfalhar de seu timbre por meses até que, 
finalmente, se apaziguava. Esse som entrava baixinho pelas frestas 
das janelas e nos fazia companhia. Se fechar os olhos, 
reverentemente, posso escutar ainda os murmúrios desabridos de 
vovó. 

Vovó tinha lábios tão claros que sequer pareciam lábios. Eles 
se confundiam ao restante de sua pele e eram, por fim, pele, ou 
também, uma forma de manter dentro o que não devia sair. Tanta 
coisa que não devia sair. Órgãos. Promessas. Memórias. Mas, afinal, 
não é isso tudo o corpo? Não é isso tudo pele? Um ocultar que não se 
pode ver por que, uma vez visto, se estrepa? 

D 
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Mamãe era uma criatura ímpar. Passava batom vermelho e 
escoava metade de si para fora quando falava, o que fazia minhas 
orelhas esquentarem e coçarem nas pontas por vergonha. Revelava-
se tanto ao conversar que se tornava transparente beirando o 
desaparecimento. Julgo que fazia isso para se certificar de que era 
diferente de vovó. Porém, essa fala confusa era um disfarce. 

Se entrássemos pelos lábios de mamãe e seguíssemos o 
caminho até sua garganta, veríamos que, assim como vovó, ela tinha 
pequenos nódulos insistentes, palavras vazadas de dor que não 
haviam sido pronunciadas, que não o seriam nem nos sussurros da 
morte. Sua língua era áspera, cheirava a sofrimento outonal e tinha 
sabor de umami. Lembrava-me dias ensolarados que subitamente se 
escurecem, murchando. Perto do dente molar, mamãe tinha uma 
cárie não cuidada, resultado dos doces que comera escondida 
tentando aplacar as dores de seu coração, os comentários alheios, as 
pequenas malvadezas de vovó. 

Vovó era uma mulher de poucas palavras, tão poucas palavras 
que não me recordo de uma só delas. Pode ser a memória, mas acho 
que é somente o silêncio. Mamãe, pelo contrário, fala tanto que me 
atordoa com a capacidade de sua mandíbula de articular tanta coisa 
rítmica de uma só vez. Quando vovó morreu, mamãe escutou sua voz 
imóvel por uma semana. Sentava-se tão ereta que sua coluna 
distendeu perdendo a forma natural. Até hoje sente dores. Quando a 
banho, antes de dormir, mamãe geme com o contato suave da 
esponja em suas costas. Os homens não lhe apalpam mais, imagino 
seu mundo solitário no qual há apenas palavras vazadas das frestas 
vinda de vovó. 

Vovó tinha vergões nas costas, tão profundos que o sangue 
desistia de circular e ficava acumulado nas feridas antigas. Quando a 
ajudava a vestir-se, ela me dava uma impressão de ser uma obra de 
arte. Um quadro impressionista. Os vergões de vovó eram a herança 
que recebera de sua mãe. Minha bisavó aplicava na carne dos filhos o 
sofrimento que conhecia de primeira mão: a vida abafadiça, o 
desabrigo, o medo que rompia ao escutar a maçaneta abrir-se 
devagar antes de ser violada. 

Minha bisavó nunca deixou a fazenda onde nasceu. Sua vida 
aconteceu em treze quilômetros quadrados. Quando virou moça, 
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evento que sucedeu cedo, seu pai, sem rodeios, casou-a com um 
amigo vetusto, na igreja e tudo. Deus não disse uma palavra a 
respeito da sua infância roubada. Ela chorou, todas as noites, até 
morrer. Depois de morta, continuou pranteando pelos cantos da 
casa. Chorou pelos filhos, já que também descontou neles sua dor. 
Acho que as palavras ferinas de vovó eram a metamorfose do chicote 
de sua mãe, queimavam na pele de mamãe, assim como mamãe fez 
honras em me queimar. 

Na cozinha, próximo ao fogão, posso auscultar o eco de todas 
essas mulheres, de todos nossos laços. Mas, a sensação não dura 
muito. Mamãe está orbitando com tamanha força no andar de cima 
que sou ofuscada por seu rosto, sua presença, percebo que minha 
garganta também tem nódulos. Fragmento-me em tantos nacos que 
quase não sou capaz de juntá-los, porém, o terror que mamãe 
enxerta, faz com que cate os pedaços rapidinho e me faça inteira 
para preparar o jantar. Sou, afinal, herdeira de uma linhagem de 
mulheres que, apesar dos pesares, e eram muitos pesares, 
sobreviviam. Gostássemos disso ou não. 

A vida, como Deus queria, incutia-se debaixo de nossas camas, 
entrava rastejando pelas unhas, alimentando-nos todos os dias, 
fizesse chuva ou fizesse sol. Por fim, quando a vida se satisfazia com 
nosso sofrimento, permitia-nos que, privadas de tranquilidade, 
falecêssemos. Era a nossa esperança. 

A bebê chora. Caminho até o berço, com passos acorrentados 
pelo passado. Minha filha acabou de nascer e já tem mais passado 
que futuro. Possui as mesmas mãos pequenas tecidas por desespero 
como a bisavó, enquanto seus lábios são partes de mamãe, de um 
rosa desaforado. De mim, se herdou algo, foram os braços fracos. Ela 
ainda não fala, ou talvez não queira falar, já que não há muito o que 
dizer por aqui. De soslaio, contemplo outra vez suas pernas. São 
pernas de corredora, são pernas que nenhuma de nós nunca teve. 
São pernas para o futuro, pernas que podem ajudá-la a escapar. Do 
passado. De nossos laços. De mim. 
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pretexto qualquer 

 
 claro que se trata de uma regra arbitrária. Ria, se quiser, eu 
vou insistir no experimento. Todo novo período deste texto 

deve começar repetindo a sílaba que veio antes. Testo assim a 
paciência de vocês, mas com um pouco de sorte e empenho, pode 
ser que algo interessante inesperadamente surja. Jamais me 
considerei um seguidor de Georges Perec, mas não vejo motivo para 
recusar alguns jogos. Gostaria agora de evocar alguma história, e 
para isso reviro meus cadernos de apontamentos. Tosco que às vezes 
sou, vejo que esbocei uma vez um conto sobre homens-animais. Mais 
precisamente, trata-se de consciências humanas transplantadas. Das 
circunvoluções cerebrais extraem as mentes dessas pessoas, que são 
cuidadosamente transferidas para corpos de hamsters, leões, 
elefantes, dromedários, jacarés, zebras e outros, sob anuência e 
desejo expresso destes ex-humanos. Nostalgia de um atavismo 
inalcançável em nossa sociedade, cansaço da vida bípede, empatia 
por outras formas de existência, inclinação zoófila, as explicações 
dividem os pesquisadores. Resta aos parentes e amigos, 
conformados ou não, adotá-los como pets, quando a escolha 
transespecífica tem por objeto um animal doméstico, ou visitá-los em 
um zoológico especial, quando a opção é por um animal de grande 
porte ou impossível de se preservar em casa. Sabe-se que há casos 
bizarros de pessoas que teriam sido psiquicamente transplantadas 
para ovelha, boi ou outro animal de corte, e teriam deixado 
documentado o desejo de serem oferecidas para amigos e parentes 
em um suntuoso repasto. Tolerância tem limite, e é claro que apesar 
de se verem obrigados a aceitar aquela nova forma adquirida, os 
responsáveis não aceitariam tal imolação, não beberiam tal sangue, 
ninguém enfiaria a faca tão literalmente em um amigo ou parente, 

É 
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nem mesmo aqueles que já o teriam feito muitas vezes num sentido 
mais metafórico. Covardemente, devo admitir que perco a vontade 
de desenvolver este conto em detalhes minuciosos. S.O.S., peço 
arrego, apesar de achar que teria alguma graça a descrição das 
limitações de comunicação entre os humanos à moda antiga e os 
humanos tansespecíficos, que poderia extrair algum humor no 
oferecimento de pipoca a homens-saguis, homens-girafas e homens-
lontras, e creio que não seria de todo ruim a sugestão de liberdade 
na corrida veloz dos homens-antílopes. Pesco um outro exemplo no 
meio dos meus cadernos e arquivos. Vossas senhorias que me 
perdoem. Em algum lugar, encontro uma opção mais realista, que é a 
de um cinquentão vasectomizado, alguém que jamais quis ter filhos e 
que um tanto a contragosto aceita receber em casa o sobrinho. 
Nhoque é o que ele resolve preparar para o menino, e sua vaidade o 
impele a caprichar na preparação do prato, resultando num primeiro 
gesto quase carinhoso. Sorriso do guri começa, bem aos poucos a 
mexer com o solteirão que durante décadas não se sentiu capaz de 
compactuar com o universo infantil. Tilt maior na cabeça dele foi 
quando o menino passou a falar coisas mais criativas do que 
esperava. Valeu um olhar de espanto e surpresa sua versão da vida 
após a morte. Teríamos no inferno um problema que não seria o de 
diabos nos espetando com tridentes, mas sim o problema da 
superlotação de todas as almas que ali foram descendo desde o início 
dos tempos. Possivelmente até as almas dos neandertais estariam ali, 
aglomerando. Doeu um pouco quando resolveu perguntar se 
dinossauros também estariam nesse inferno, porque o menino 
entendeu como acinte à lógica e respondeu com ar de desprezo. 
Zoeira ou não, o homem entendeu que havia uma coerência interna 
nessa imaginação que pensava de uma maneira quase séria sobre a 
superpopulação e sobre o acúmulo dos séculos. Los Angeles, onde 
estava sua mãe, não parecia muito longe através da chamada feita na 
hora da sobremesa, por Skype. Pela cara dela, parecia tranquila em 
notar que o menino estava bem, ainda mais com a alegria extra de 
tomar sorvete enquanto conversavam. Vamos que está na hora de 
você dormir, ela disse depois de quase uma hora. Racionalmente, o 
homem considerava uma ousadia colocar uma criança em um mundo 
tão difícil e sofrido, mas dessa vez foi dormir com uma ponta de 
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arrependimento por ter feito a vasectomia. Miados de gato o 
acordaram no dia seguinte, e só depois de calçar os chinelos e 
colocar os óculos é que entendeu que se tratava do desenho 
animado em volume alto que o rapazinho assistia em seu celular. Lar 
com criança é mais barulhento mesmo, pensou, e ficou perplexo que 
a palavra “lar” tivesse assaltado sua mente, já que geralmente ele 
chamaria apenas de casa aquela sua moradia. Dia inteiro com o 
menino, domingo arrastado à espera da irmã que voltaria de viagem 
à noite, mas a preguiça foi das mais gostosas de que se lembrava, e 
no momento em que o garoto cochilou em seu ombro enquanto 
assistiam a um filme, ele não resistiu, mandou uma mensagem para a 
ex-namorada. Daria sem dúvida para resgatar o amor desgastado, 
calculou ele, se prometesse reverter a cirurgia e tentar com ela criar 
uma família. Lia cada resposta dela com um sorriso nos lábios, e lhe 
enviava as fotos do sobrinho para explicar que existia um fator 
importante a fazê-lo mudar sinceramente de postura. Raras vezes 
sentiu o calor humano que estava sentindo agora, e não queria 
envelhecer ainda mais sem deixar sua semente. Teria um filho com 
ela, se ela quisesse. Se era esse o principal motivo do término, não 
seria muito difícil reatarem com essa impactante decisão. São e salvo, 
o menino foi devolvido à mãe por volta das nove horas, e às dez e 
pouco a ex-namorada ali chegava. Vasectomia foi o assunto principal, 
e ambos se encheram de esperança e ternura pela expectativa de 
mudança repentina. Naquela noite, no entanto, levaram um certo 
susto após o entusiasmo inicial na cama. Maluquice, foi a palavra 
com que concordaram, afinal ela o conhecia bem e sabia que não era 
disso. Sobrava tesão, essa era a parte esquisita, sobrava tesão, ele 
estava emocionalmente excitado. Dolorosamente, porém, reconhecia 
que não havia nada que pudesse fazer seu pau se levantar. Tarefa 
adiada ou definitivamente autossabotada, teriam de dormir sem 
resolver a questão. 
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sem-valia 

 
“Primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao 
próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em 
relação à natureza e aos animais.” (Victor Hugo) 

 
a pequena comunidade rural de águas verdes sulfurosas, 
os dias eram longos, estafantes e iniciavam-se com a 

cantoria sincrônica das centenas de machos cigarras, na tentativa de 
atrair as fêmeas para o acasalamento. Deixar suas cavernas, o chão 
por onde ficavam, ali submersas para esta ovulação e somente 
depois, irem a procurar seivas dos poucos grãos de café, era sem 
dúvida, dádiva. Refazer os ciclos, para então, retornar ao silêncio 
sepulcral, por entre as raízes da mata preservada e por mais treze 
longos anos hibernar. Pocinhos, em meio a orquestra de cigarras, 
grilos e explosões, sincronizado ao meio do dia a uma pedreira 
comercial — que era a sua sina e também admoestação. 
Sobreviveriam gentes e animais sob o signo da pólvora e do dinheiro? 
Pedras brancas transportadas e à venda em grandes cidades de 
cimento e asfalto sem cantos de galo sem cantos das Seriemas, mas 
sim buzinas, motores de carbono ao vento, sob estacionamentos 

N 
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abertos em zonas estafantes e trabalho quase escravo. A meta a 
atingir sem freio sem regras por milhões? 

Submissão ao outro, cegamente e por um prato de comida. 
Seguiam estas pedras estes pedregulhos mesmo à revelia. E ali no 
mágico espaço entre pastos, verdes e alturas — a mesma pergunta. 
Até quando? 

O caminho de uma civilização para sua subsistência tinha 
preço, o preço dos inocentes. E assim se inicia este conto. 

Juan Carlos, dirigiu-se a passos largos e firmes para a igrejinha 
ecumênica a espera de Milre. Durante esse intercâmbio, a filha de 
Milre, Autje, começou a balançar de um caibro, um pêndulo humano, 
chutando bolas no meio do balanço e soltando a palha, uma parte 
dela caindo no cabelo de Milre, que olha para cima e diz a Autje para 
se comportar, ela não podia ouvir a viga rangendo, ela queria que o 
teto desmoronasse? Imaginava que talvez ela o quisesse. Mãe e filha 
em contraste na contramão das relações. Pensamentos que viam, 
sem antes sequer, dar-lhe um aviso. 

“Se aquieta menina, ainda cai do balanço. Onde vou te levar, 
nem farmácia nem médico na região. Autje não a ouvia. Seguiam 
assim suas aflições. 

Juan Carlos, mestre de curas dos antigos povos andinos, 
retirou de sua pequena valise, a preciosa e densa resina — o sangue 
de dragon — porque sabia, seria necessário. Milre por sua indicação, 
entra naquele que fora construído para ser um espaço espiritual, 
uma pequena construção em pedras e aberta ao belo horizonte. 
Alguns quadros de santos e anjos, ecleticamente escolhidos e há anos 
dispostos em estantes mais alguns livros religiosos umedecidos pelas 
chuvas da estação. Entra com o pé direito, silencia-se, um olho no 
dedo da mão direita um olho em Autje. Estende a palma ao médico, 
que a alcança, fazendo um círculo energético a sua volta, e assim 
inicia os curativos. “Un ojo de pez en el centro del dedo anular. Como 
eso se diera si no por exceso de confianza”, pensava Juan Carlos sobre 
esta mulher que vivia entre a compostagem e a terra negra no 
plantio diário de legumes e folhas para a comunidade. Livre para 
viroses e invasores. Juan Carlos um médico pé descalço. Disse-lhe 
não à possibilidade de ser fotografado em prática. Dizia-lhe em seu 
portunhol quase incompreensível: “non es assim que se comunicam 
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los médicos sem fronteiras, e pés descalços é no silencio, sem se 
ocuparem de outros anseios que non a cura la medicina. Passamos 
sem alarde. Non es possible fotografar me Milre, somos invisibles e 
assim devemos ser”. Milre sem mais delongas, sublinhou-lhe apenas 
com um olhar complacente de gratidão. Doía-lhe aquele ponto 
obtuso, enfiando-se pele adentro. O sangue de dragão passado, 
enfaixado o dedo com leve curativo, causava-lhe alívio. Pé esquerdo 
contra o negativismo do mundo, um breve baixar de cabeça, palmas 
da mão unidas no centro do coração, deixa a capela, ao som de 
bujões soltos, na carroceria do transportador local, que subia o 
morro até a Casa Grande, mensalmente para abastecer suas casinhas 
somente se pedidos. Uns vinte bujões soltos a tirlintar entre uma 
marcha firme e outra, avistados, ainda lá embaixo, ao longe na curva 
do rio. 

Audje, retorna à companhia de sua mãe auspiciosa, sem notar-
lhe o curativo, mas sim a presença de certa ansiedade de todos para 
a subida do caminhão de gás. A viela entre as casas, fim de estrada, 
exigia do motorista cuidados, das crianças atenção e dos pais o aviso 
para distâncias. 

Nesta manhã de início de verão, a chegada do que poderia ser 
a mais normal das demandas ao sítio, algo inusitado acontecera. 

Milre em suas diversas imersões para uma vida tolstoiana, sem 
lenço sem documento sem relações maritais, não pensou jamais que 
entre um e outro bujão de gás encontraria na mesma carroceria, um 
bezerro recém-nascido, há horas apartado da mãe. As crianças à 
volta de sua filha Audje, alegres, notaram o bezerrinho e suas pernas 
enfaixadas para mantê-lo entre uma entrega e outra, ali firmes, sem 
chance alguma de escapar, fugir da caçamba aberta. Parecia 
assustado o bezerro seu semblante distante e baixo, denunciava os 
maus tratos. 

O caminhão de gás ficou rodeado por moradores da pequena 
comunidade da Pedra Branca, uns por curiosidade outros por 
necessidade da combustão já escasseando em suas cozinhas. Sabiam 
do que se tratava. Mas aquela mãe mesmo que alerta de suas 
funções à Pachamama no entanto, fora pega de surpresa. 
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“Para onde vão levar o pequeno bezerro, assim sufocado por 
faixas?” Pergunta Milre ao motorista, deixado o volante e rodeando 
sua encomenda. 

“Uai dona, não é meu não, eu dei foi é carona ali pro seu 
Antônio, pra ele levar o tal, inté outro lugar e lá nas bordas da mata 
do Retiro, modi sacrificar o bichinho.” 

“Como assim sacrificar, o bezerro? Sacrificar por quê?” Mãe e 
filha a acariciarem o pelo do animal submisso, sem nome e sem 
destino. 

“Oh dona conversa ali com o seu Antônio eu tô é passando 
aqui rápido, tenho muitas entregas hoje na comunidade, esta é 
apenas a primeira das subidas, é morro escorregadiço pela frente.” 

Nem pestanejou, Milre — quando viu o senhor — foi a ele: um 
caboclo fétido de álcool, roupas esgarçadas pelo trabalho de sol a sol 
na lavoura. Empoeirado, nem mesmo o dia nascera, e as cigarras 
ainda cantavam, seus dedos manchados de barro, o dela de drago, 
das crianças de leite azedo e manteiga do pão ou achocolatados. A 
vida em suas nuances subliminares. 

“Mãe- repetia insistentemente Audje, com atenção”. 
Milre que entre um olhar obliquo sinuoso, não compreendia o 

que ali acontecia: 
“Vamos lhe dar um nome crianças; que pensam?” 
“Sim” sinalizaram com alegria as meninas. 
“Coração. Pequeno Coração”. 
“Isso, Pequeno Coração”. Reafirmaram as crianças ao redor, 

saltitantes. 
Amarrado, deitada a cabeça sobre as mãos destas, ainda a 

perscrutarem, naquele breve tempo entre a entrega de um botijão e 
seu pagamento, um destino para o animal. 

“Mas seu Antônio, o que fará com o Coração, que nós não 
sabemos?” pergunta-lhe eufórica Milre àquele velho bugre sentado 
imóvel, na frente do camburão. 

“Modi largar no pasto dona, tem preço não. Bebe mais leite da 
vaca que o seu dono pode pagar, três vezes ao dia. Manhã tarde e 
noite. Bebe o que o dono precisa pra vender e viver. Beberão, precisa 
ser sacrificado.” 
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“Como assim, precisa? O senhor ganhou este ser indefeso, 
porque ao beber o leite da mãe ele dá prejuízo… É isso Seu Antônio. 
Entendi?” 

“Isso sim dona. Me deram e eu vou jogar ele num pasto aí 
quarquer, vai ser comida de urubus. Não vale nem a carne pra modi 
moer.” 

“Mas isso não é justo, deixa ele, nós cuidaremos, deixa ele Seu 
Antônio, quanto o senhor quer para não sacrificar o Pequeno 
Coração. Vamos agora, procurar alguém que cuide dele.” 

Entre um afeto, um olhar de correspondências, crianças que 
mal compreendiam e já se apegavam ao bezerro, o movimento dos 
moradores e os acertos de um leilão inconsequente- Milre tomava as 
atitudes na tentativa de livrar o Pequeno de sua morte anunciada. 
Pensou que se o adotasse, e isso como uma moradora em passagem 
não o poderia assumir, sem antes obter permissão dos proprietários 
do sítio, lembrava também que suas economias mensais não 
alimentavam sequer as duas, mulher e menina, com generosos litros 
de leites diários, três vezes ao dia. Pôs na ponta do lápis a mais valia. 
E esta não lhe cabia. Pensou que, entre os moradores, poderiam 
cotizar os valores do leite ao bezerro. Chamou assim, em reunião, os 
mais próximos um e outro a caminho de seus afazeres. Horta, 
compostagem, marcenaria. Galinheiro. Cozinha. 

Não eram sustentáveis, mas procuravam autonomia. Embora 
compreendessem, e achassem o embrulho um belo garrote, um bom 
churrasco para o domingo, simpatizaram apenas com o propósito e 
intenção. 

“Esperem”, pediu Márcio o engenheiro florestal — em estudos 
avançados — por alguns dias em hospedagem na casa de 
acolhimento aberta e para todos. Vou ver se o Francisco, que produz 
queijo, pode ficar com o pequeno, aguardem, já volto. Entre um 
dígito e outro de seu aparelho e a chegada do motorista, ali e mais 
impaciente. 

 
* * * 

 
“Por favor esperem, pedimos, não podemos deixar isto 

acontecer. Algo faremos.” Repetia Milre. 
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“Tenho tempo não dona.” Atento o motorista olhava para as 
notas de reais em suas mãos. 

“Seu Antônio, quanto vai pedir pelo bezerro?” Milre ainda a 
afagar o Pequeno. 

“Ah uns setenta tá pago, eu não tenho este dinheiro e não 
tenho o leite diário para ele. Qualqué ajuda é bão. Vai morrer memo 
dona?” 

Entre os minutos que separavam uma ação de outra na 
tentativa de salvaguardar o pequeno bezerro, vinham-lhe à mente 
sensações diversas de desamparo, o mesmo que sentia sempre em 
face da vida, ela uma nômade a procura de um chão. Saberia nunca 
por que sua mãe Salomé a teria rejeitado, mais do que isso, pensava: 
“tê-la deixado partir”. Da neta jamais sobre algo. Apenas que nascera 
entre uma diáspora e um aviso de chegada e partida. Por 
consideração. 

Anos de guerra em além-mar, homens brutos sem alma 
vagando por terras minadas a procura de alimentos e farra, festas 
dentro de mulheres intocadas. Salomé, a jovem da cercania, saudada 
com um fuzil em sua cara e uma mão sob suas vestes claras. Na 
cidade destroços por onde bombardeios eram frequentes e sem 
qualquer aviso à chegada daqueles homens de farda, era a mancha 
que carregavam no baixo ventre, ninguém os segurava. 

Na família de pequenos agricultores do leste, Milre nascera tão 
formosa que seu nome a significara,no corpo, mas não na alma, 
queria a desmemória — por isso caminhava — entre paisagens e 
continentes, sabia jamais ter sido amada. Não fora exortada, porque 
não sabiam como o fariam, tamanha simplicidade. Aceitar o fato em 
silêncio como um demônio inominado a dominasse, e assim Salomé 
parindo-a sem afetos ou paternidade, qualquer amarra, também a 
deixou partir. Anos separam-nas desta que viria a ser a metáfora. 

Milre encostada ao veículo ainda desligado na mais profunda 
revolta interna. O silêncio oceânico dos sobreviventes. 

“Mãe e o Pequeno Coração, vamos ficar com ele? Vamos?” 
Perguntava impaciente sua Audje, sua negra íris fixa no transporte. 

“Filha, pensando aqui mal tenho leite para você, vamos 
esperar a resposta de Marco sobre o senhor Norberto, fica tranquila 
filha, faremos tudo para isso”. 
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“Dona, preciso ir, já entreguei o bujão e tenho muitos ainda 
para fazer chegar a seus destinos, dia longo, deixa como está, paga 
uns trocados pro Antônio, né Antônio”? Este calado na cabine, 
levantados pés e pernas sob o console empoeirado. 
Displicentemente. 

“É bão uai, uns setenta reais levam o bezerro, paga a lida de 
enfaixar e transportar. Tem valia mais não, quem sabe um churrasco 
de cumeeira na vila, sempre presta. Povo faz mutirão, gostam muito 
de carne fresca”. 

“Mas Seu Antônio, ele vai ser sacrificado, jogado aos urubus 
como cê disse, vai virar churrasco, o senhor está de maldade, deixa o 
bichinho viver, eles sentem e sofrem como nós”. 

 
* * * 

 
“E eu faço como pra dar leite três vezes no dia pro bezerro, cê 

sabe que nem pra minha pinga eu tenho, estes cobres não pagam a 
demanda de cuidar dele. Fica então procês aqui na roça. Eu moro é 
na cidade”. 

“É o que estamos fazendo, senhor Antônio, Marco vem ali com 
a resposta, está tentando no telefone achar alguém que aceite o 
animalzinho e dele cuide.” Milre e crianças afagavam o bezerro ali 
quieto, um pacote entre ferros da carroceria, um ser esmagado ao 
próprio corpo imóvel. As crianças a acariciarem-no, até que Marco 
aproxima-se em atitude. 

“Milre , não atendem, é cedo ainda, Norberto não atende, e 
para que eu saiba se ficaria ou não com o bezerro não será agora na 
urgência. Preciso ir a ele, isso vai demorar.” Disse afoito Marcos. 

“Oh o que faremos gente. Uma vaquinha, uns vinte reais para 
cada, e mais o leite diário, por mais três meses, é isso Seu Antônio?” 

“É sim dona. É isso aí”. Abaixando a cabeça com polegar em 
riste. 

“Vamos Antônio, tenho pressa, até mais garotada. Isso é 
comum aqui na região, a volta senhora verá corvos e abutres em 
círculo no céu a procura de carne despojada sem preço a senhora 
não se assuste não, a vida está pelo preço de morte mesm”. Entre 
uma lástima e o dinheiro do bujão recebido, o entregador amarra 
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novamente o garrote com um laço redobrado, sem dó nem piedade, 
para que seguisse seguro a viagem de muitas curvas e cumes. 

As crianças afastaram-se do caminhão que anunciava em seu 
alto falante a música de aviso do comércio de gás como que numa 
música fúnebre e em pequenos movimentos, descendo a ladeira de 
saída da vila para as casas vizinhas, como se ali nada acontecera; 
nada fizera a diferença. O tirlintar dos bujões amenizados pelo corpo 
do Pequeno. 

No dia seguinte, um sol abrasador, seco já pela manhã, põe a 
pequena comunidade rural em trabalho, movimento sincrônico pela 
sobrevivência. Nem sequer um bom dia, nem um argumento, Milre e 
Audje colocam-se em marcha, a procura do mestre Colombiano para 
os curativos e procedimentos de um dedo infeccionando por um 
vírus da ordem dos papilomavírus, um invasor enraizando-se sob sua 
carne desprotegida e resistente. Os afazeres domésticos entre 
outros, e as urgências não lhe davam tempo nem concentração para 
luvas protetoras. Remexer estrume, titicas de galinha, e ou mesmo a 
compostagem úmida de chorume, uma tarefa que fazia sem 
frescuras. 

Agora em frente ao médico pés descalços, pontual e crédula. 
Ouvidos atentos. 

“Buen día Milre como estas, recordando pie derecho para pisar 
el negativismo, pie izquierdo darte energía positiva. Vamos a quitar el 
vendaje y pasar de nuevo la sangre de dragon.” Juan Carlos animado 
ao lado do altar, sua mesa adaptada para os curativos. 

“Estoy muy bien, aún con el ojo de pescado a picar el dedo, 
virus fuerte, mestre Juan.” 

“Dame tu mano. Silenciate.” 
 

* * * 
 
Neste dia em que os pássaros revoavam sua horta a procura de 

novos alimentos recém plantados, seu dedo tratado e sua filha a seu 
lado, um breve sopro trouxe-lhe à mente o Pequeno Coração — 
“havia encontrado um local apropriado para ficar , receber suas três 
doses de leite, teria sido jogado no charco aos carniceiros abutres, 
virado a comida de homens de baixo ventre” pensava enquanto 
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caminhava sentindo o aroma do Manacá que se abria em flores, tão 
adocicado aroma. Solitárias mãe e filha por paisagens de passagem, 
na troca por experiência as duas sobreviventes. 

Uma rajada de vento frio em forma de halos perpassou-lhe 
dando sinal de conforto, uma paz sem nome. Pequeno Coração ainda 
estava vivo, sentia. Olhou para o horizonte e seus cumes verdes, para 
não medir o peso da caminhada, suas marcas e cicatrizes, entre um e 
outro sentimento de alívio e gratidão, abraçadas Milre e Audje: 

“Te amo Audje, minha filha.” 
“Te amo também mãe!” 
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metamorfosis de Narciso II 

 
á o homem à minha frente. Cabeça de ovo, corpo-lagarto. 
Petrifico-me. 

Quero ser a pousada do camaleão. 
Assusto-me diante do ovalado de sua cabeça. 
Não sei quê, deixou-me assim: assustada! 
A partir do momento a forma pode parecer escorregadia. É 

verdade: assim se me parece. 
Tento segurar-me, pois o céu leva-me ao escorregadio. 
O céu, grande céu, certamente o mais importante e 

movimentado do espaço. Sua semelhança refletida e não aparente 
para nós: Terra. É este o largo e grandioso céu que me leva à vontade 
de explicar, o tudo, diante da possibilidade do mágico? 

Ao tempo que digo achar a resposta, se põe à minha frente o 
homem cabeça-ovalada. A saída é a observação, não do mágico, mas 
do homem e de sua ovoide. Após alguns instantes, sinto que nada me 
serve, se não souber o que há dentro do ovo. Clara-gema ou sangue? 
Uma ave? Se assim fosse, quem aqueceria e protegeria aquela nave 
para vigorar uma vida? Seriam as mãos-homem sobre a cabeça? Será 
minha cabeça também ovo? Haverá dentro deste ovo um espaçoco, 
como céu em dias de angústia? 

Preciso quebrar o ovo. Única certeza que me fica. Como 
quebrar essa barreira? 

Nesse momento, satisfações canibalescas me envolvem na 
possibilidade de ser alimento o dentrodovo. Torno-me homicida 

H 
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nesse jogo e suicida de certa forma. Com certeza: é o machado e, 
acima de tudo, em câmera lenta. 

O machado alcança a fina casca, mas… sinto-me estranha e 
paro o movimento, que rela o ovo. A casca se desfaz. É um novo. 

 

Breve explicação sobre este conto, escrito entre 15 e 17 anos, e aprimorado 
na disciplina de conto, ministrada por Bruno Zeni em 2014, na pós em formação de 
escritor no ISE Vera Cruz: 

 

Meu encantamento juvenil pelas obras do pintor espanhol Salvador Dalí 
serviu de nave surrealista a dar voz a questionamentos internos e filosóficos. E a 
observação desta obra é a matriz desta inspeção sobre a criação, de onde viemos, 
quem somos, aonde vamos: Metamorfosis de Narciso. 1937. Óleo sobre tela. 73,5 x 
92 cm. Tate Gallery, Londres. 

Mais tarde na vida, aos 33 anos, tive a sorte de visitar em lua-de-mel a casa 
em que ele vivia com Gala, sua eterna musa, em Cadaqués, pequena e bela cidade 
costeira, assim como o Museu-Teatro, na cidade de Figueras. 

Na casa branca de Cadaqués, uma enorme escultura de ovo salienta que esse 
símbolo sem dúvida ocupa um lugar entre os “comestíveis” pictóricos dalinianos. 

As obras de Dalí, “um consórcio entre exatidão e delírio”, sofreram grande 
contágio do literário com o pictórico, a exemplo do poema San Sebastián o La Santa 
Objetividad, que Federico García Lorca dedicou ao amigo em julho de 1927, 
publicado na revista Gallo, dirigida pelo próprio Lorca, em Granada. 

“À maneira de Marcel Proust, que via na operação de escrever a ação de 
traduzir o livro misterioso, todo escrito com caracteres hieroglíficos no interior da 
alma, o artista surrealista se esforçará em beber no copo de um idioma sensível — 
espacial e cromático — os misteriosos sinais que brotam, espontaneamente, das 
profundezas do espírito. Assim, pois, segundo o surrealismo, ficará a pintura 
incumbida, de uma maneira toda especial, da façanha de revelar à consciência as 
potencialidades do espírito, e isso só poderá ser realizado ‘transubstanciando-se’ em 
poesia; fazendo-se ela mesma, poesia.” Ignácio Gómez de Liaño, em Dalí. Ao Livro 
Técnico S/A, 1982, 1ª. edição. 

 
São Paulo, maio de 2020. 
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Irlanda), 32kg: Uma antologia Brasil-Irlanda (Urutau, 
Europa, 2017). Seus poemas já foram publicados nas 
revistas Ruído Manifesto, Gazeta da Poesia Inédita, 
Revista Gueto, Mallarmargens, Vício Velho, Subversa, 
FLARE magazine, The Irish Times, entre outras. Edita o 

blog de tradução Poetry Bilingue. 

 

madalena 
 

 cobrador ajudou Madalena a descer do ônibus. Carrega 
três sacolas grandes, de nylon trançado, pesadas com 

marmitas, produtos de higiene pessoal, roupas: torta de frango, arroz 
doce, feijão com beterraba, escovas de dentes, camisas brancas, 
conjuntos de moletom, sabonetes, cigarro, papel higiênico. A fila já 
estava grande. Tentou encontrar algum rosto conhecido mas 
ninguém lhe despertou lembrança, estavam todos desfocados, o sol 
era forte e ela precisava comprar óculos novos. O que usava agora 
fora dado pela dona Marta, antiga patroa, que disse não precisar 
mais dele, havia comprado novos óculos quando veio de Paris. 
Madalena não sabia quantos graus tinham, ajudavam a ler suas 
prescrições médicas, a bíblia gasta e tracejada de marcações. Da sua 
casa no Capão Redondo até a penitenciária localizada em Parelheiros 
foram quase três horas de viagem. Joarez, seu filho, pedia para que 
ela usasse o transporte oferecido pelos Irmãos, era um dos benefícios 
garantidos pelo pagamento dos seiscentos reais mensais. Ela não 
queria se envolver com os Irmãos, fazia o pagamento mensal por 
obrigação, a segurança do filho dependia disso. Carlinhos, filho de 
uma vizinha, passou meses no hospital, com fraturas nas pernas e 
mãos, depois de atrasar sua mensalidade. 

O último pagamento estava atrasado. A tendinite tinha tirado-
a do trabalho por quase duas semanas, dona Cláudia não esperou, 

O 
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disse que não precisava mais do seu serviço. Seus ombros latejavam 
o dia inteiro, limpar janelas era um sofrimento imenso, agulhas sendo 
introduzidas pela extensão do seu braço. As mãos fraquejavam, 
quebrou dois acrílicos de dona Marta na última limpeza. Por sorte a 
patroa não percebia essas coisas. Fez uma trouxa com os cacos, 
guardou na bolsa e jogou na caçamba próxima ao elevador de 
serviço. Pediu dinheiro para Jardel, o outro filho, ele recusou. 
Bandido bom é bandido morto, uma aberração, preferia ele morto, 
foi sua resposta. Pediu ajuda para o pastor da congregação que 
prometeu ajudá-la mas não havia conseguido o dinheiro ainda. O 
jeito foi conversar com o Irmão do bairro, explicar sua situação e 
pedir por mais duas semanas para pagar o valor restante. 

A fila começou a se mover, eram nove da manhã. Nas guaritas 
agentes de segurança empunhando fuzis. Na frente de Madalena 
duas jovens conversavam. Uma trazia uma menina pela mão, a outra 
acariciava o ventre que já despontava. Não sei o que vou faze minina, 
o Irmão lá da vila veio em casa antesdeontem, falando que eu divia 
traze os negocio, falo que eu to gravida, ninguém vai mi revista, 
garantiu pra mim. Vô fazer o que, Igor caiu com os produto, vamo ter 
que paga de um jeito ou di outro. As mulheres pararam de conversar 
quando gritos começaram à frente, já próximo ao portão. 
Vagabunda, vou ti matar, sua puta. Deixa meu homi em paz, se não 
eu te mato. Clodoaldo é meu marido vagabunda. O que cê tá fazendo 
aqui? Vez ou outra mulheres discutiam, brigavam, a polícia 
intervinha, mandava ambas para o final da fila. Madalena não 
entendia como moças jovens acabavam na fila de visitas de uma 
detenção. Uma mãe não abandona suas crias, mesmo quando 
crescem e embarcam na delinquência. 

Chega sua vez. Apresenta o RG, Madalena Conceição Silva, dá o 
nome do filho, Juarez Conceição Silva. Sobrenome ambos só tinham 
da mãe. Pediu ajuda para Gilberto, um dos guardas, para erguer suas 
sacolas para a inspeção. Já era conhecida deles, sempre deixava uma 
marmita com bolinhos de chuva que recolhia na saída. O filho não 
sabia. Pensava que poderia render alguma segurança extra para 
Juarez, talvez uma cela melhor. As sacolas foram liberadas, foi para a 
fila da revista íntima. As mulheres se despiam, encostavam na parede 
infiltrada por vazamentos, abriam braços e pernas, esperavam por 
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ordens. Angela, chefe da revista pessoal, vinha com o espelho, 
mandava que se agachassem duas, três vezes, rapidamente. Depois 
que tapassem nariz e ouvidos, que expirassem de cócoras, 
posicionando um espelho sob suas vaginas. 

O presídio era formado por dois pavilhões retangulares de três 
andares cada. Juarez ficava no primeiro prédio, à esquerda. 
Madalena entrou no pátio central, observou os presos, não 
encontrou o filho. Foi até o banheiro, retornou sem rumo em direção 
aos bancos disposto para as famílias, quando ouviu seu nome sendo 
chamado. Era o filho. Aproximou-se. Juarez, meu filho. Que saudade 
eu tava de você. O filho vestia camisa branca, calça bege, lábios e 
unhas pintadas com vermelho. Mãe, já disse pra senhora não me 
chamar de Juarez. Meu nome é Joana, entendeu, Joana. Como que eu 
posso te chamar de Joana se criei você como Juarez? Você é um 
homem, meu filho, isso é coisa de Satanás, tudo isso, sua vida de 
crime e essa confusão. Mãe, vamo esquecer isso, tá? Me chama como 
a senhora quiser. Eu tava com saudade da senhora. Queria perguntar, 
a senhora pagou a mensalidade? Não, meu filho, não tive como, mas 
eu falei com os Irmão, mandaram eu te entregar isso daqui, a dívida 
tá paga. Madalena retirou da sacola quatro trouxas fartas e brancas, 
entregou para o filho. Lembravam paçocas. 
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Dirce Waltrick do Amarante | Autora, entre outros, 
de Cem encontros ilustrados (Editora Iluminuras). 

 
três contos sobre mães 

 
A ÓRFÃ 

 
erta vez, uma menina foi passar o verão na casa de praia 
dos tios dela, que era perto da casa da minha avó (nessa 

época, meu avô já tinha morrido). Ela havia perdido a mãe e tinha a 
minha idade, estava com os tios e primos para se distrair. 

Foi um verão angustiante. A presença daquela menina me fazia 
lembrar que eu também poderia perder a minha mãe. 

Nós brincávamos de pega-ladrão, mas a brincadeira, naquele 
ano, era estranha, sombria. Eu achava que a mãe dela estava em 
todos os lugares, sempre olhando para a filha. Quando eu me 
escondia, tinha medo de olhar ao redor e ver a mãe dela ali do meu 
lado olhando para a filha. Se ela estivesse ali, eu a devolveria para a 
menina… mas ela nunca apareceu. 

Tinha muita pena da órfã e ao mesmo tempo queria que ela 
não estivesse ali, porque ela me lembrava a morte, a morte da minha 
mãe. Naquele verão, por algum motivo, ouvimos muitas músicas 
italianas, Sapore di Sale etc.; até hoje quando ouço essas músicas me 
lembro da menina e de que posso perder a minha mãe. 

 
AMOR DE MÃE 

 
u vivia doente ou fazendo coisas que não devia: uma vez 
atravessei as brasas de uma fogueira com um tamanquinho 

de madeira, que grudou nos meus pés. Minha mãe passou boa parte 
daquele verão abanando meus pés, meu irmão também abanava. 

Outra vez fiz picolés para vender, mas fiz com água da torneira 
e, como ninguém comprou, eu os chupei e fiquei com tifo. Minha 
mãe passou boa parte desse outro verão comigo sob o chuveiro ou 
no hospital para baixar a minha febre. 

Nessas horas a minha mãe era bastante presente. Depois, 
cresci saudável. 

 

C 

E 
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ENQUANTO MINHA MÃE DORMIA 
 

inha mãe acordava tarde. Quando voltávamos da escola, 
ao meio-dia, ela ainda estava dormindo e não podíamos 

fazer barulho porque ela ficava brava. Abríamos a porta do quarto 
dela e ela brigava. Muitas vezes eu ficava no quarto, no escuro, 
sentada na frente da sua cama, em uma cadeira de madeira preta 
com detalhes em dourado, encosto desconfortável e assento 
almofadado de veludo amarelo. Eu me encostava na cadeira e ficava 
esperando ela acordar. As minhas costas doíam. 
  

M 
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Rafa Carvalho | É um poeta brasileiro que carrega em 
seu corpo raízes do mundo inteiro e a poesia como 
raiz de todas as artes e gêneros literários, como da 
vida em si. Soma 16 anos de carreira, com trabalhos 
em arte e educação por mais de 20 países. Integrou o 
coletivo Poetas del 15 Mayo na Espanha em 2011, 
tendo parte em sua antologia homônima. É autor de 
auto-mar (poesia; Editora Patuá) lançado no Brasil e 
em Angola; e contas de mar (contos; Editora Pontes). 
Finalista do Prêmio Sesc de Literatura, tem forte 
atuação social em sua comunidade periférica de 
origem e por onde esteja. Curador do projeto “papos 
de versos”, idealizador do Sarau da Dalva, é um forte 
representante do fundamento antropofágico e cada 
vez mais considerado por sua capacidade de criar 
pontes, entre o aparente incompatível. 

 
príncipe 

 
 asfalto da rua de casa era mal feito. 
não é para reclamar. a rua de baixo nem sequer era 

asfaltada. mas era assim. restos de massa batida nas frentes das 
casas mal limpas nos finais dos dias de obra. irregularidades buracos 
pedras soltas. nas horas mais quentes derretia o piche um pouco e 
isto grudava nos chinelos. 

a combinação do calor que era preponderante nos anos e o 
tipo tosco do asfalto dificultavam andar descalço. jogar bola então 
nem se fala. estouravam todas as correias dos chinelos de dedo bem 
impróprios ao futebol. e sem eles estourava a sola dos pés. fazia 
bolhas que depois também estouravam. ficava o sangue no asfalto. e 
um dedão destroncado. com a unha virada pra cima na topada com a 
massa mal limpa das obras. o furo da pedra do caco de vidro enfiado. 
bater o que já estava batido e ainda incurado. o asfalto com pus. 
pedaços de pele que ficavam pelo caminho. numa partida de 
esconde-esconde. ou de golzinho. 

tudo isso me fazia crer que eu precisava muito um par de tênis. 
mas não dava. tinha um conga pra sair e era só. visitar a vó noutra 
cidade. sem correria na escada com os primos. ir à igreja ao shopping 
ver as coisas. mas não pode pedir nada. apenas vamos passear. 

o 
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mamãe trabalhava de chinelos. lavava a roupa de casa e da 
casa dos outros. passava a roupa de casa. e da casa dos outros. 
limpava a casa dos outros. fazia geladinho pra vender pros outros. 
tudo de chinelo. batiam palma em casa pra gente vender mas chupar 
não podia. só de vez em quando. tinha que ajudar era difícil. o suco 
vazava tudo era prejuízo. a gente andava descalço em casa e o chão 
melava todo. 

a gente voltava descalço da rua o pé preto sujando o piso e era 
tapa na orelha. vai lavar o pé no tanque. bronca berreiro. a mãe batia 
na bunda da gente com o chinelo. e cinta espadada de são jorge vara. 
mas de vez em quando dava um bom banho de tanque. com carinho. 
tinha bacia calma e pente fino pra tirar piolhos. sunga e biquíni de 
tomar sol pelo quintal. mãe jogava junto com a gente umas coisas 
dava risada era bonito. o abraço. o colo da mãe. mas batia na gente 
quando a gente apanhava na rua. quando caía quando machucava na 
rua. esfregava forte a bucha com sabão pra não infeccionar. e não vai 
arrancar essa casquinha. 

dava janta pra gente fumava um cigarro assistia novela. 
chorava escondido. pegava o ônibus com o caçula pra ir nos médicos. 
trabalhava em casa nas outras casas. trabalhava pros outros. e a 
gente também era um tipo de outros. fazia sempre pra gente nunca 
pra ela. a gente dava trabalho. tudo era os outros. 

seo zeferino vez ou outra dava abacates maduros pra nós. ela 
amassava tudo num prato. botava com açúcar. pingava limão. e a 
gente sentava na sala em roda no chão. uma colherada pra ela e uma 
pra nós rodando assim. ela ajeitava as nossas colheres lambendo as 
beiradas pra não derrubar. numa vez dessas no intervalo do jornal eu 
vi a propaganda. do rainha system. eu achava o nome um pouco 
engraçado mas o tênis era demais. eu disse mãe olha que lindo. ela 
me deu o abacate. 

pouco tempo depois o fabrício apareceu na escola com um 
daqueles. desceu do carro do pai já chamando toda atenção pra ele. 
a gente chegava a pé. de chinelo. às vezes tinha arrebentado no jogo 
e se prendia remendando com um grampo ou um prego. tinha 
muitos que iam mesmo descalços pras aulas. mas de carro quase 
nenhum. só o fabrício mesmo a gláucia às vezes. 
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mas aquele tênis era fantástico. a gente seguia o fabrício o 
recreio inteiro pra ver. as cores o desenho. um amortecedor que o 
deixava mais veloz que os carros mais alto mais forte. mais bonito. a 
vanessa só quis conversar com o fabrício nesse dia. não teve pega-
pega com o fabrício. mas se tivesse ninguém ia pegar. 

fui pra casa encasquetado. cheguei nem tomei bença disse oi. 
só logo mãe preciso muito de um rainha system. sai de casa agora 
menino. e quando entrar de novo peça a bença. depois já passe reto 
e deixa a mochila lave bem essa boca. essas mãos. que o almoço tá 
pronto. depois cê vai cuidar do seu irmão que eu vou trabalhar na 
dona ângela. 

os dias foram passando. o pus no asfalto. as unhas caindo. e 
um desafeto imenso foi me corroendo todo. meu caderno já não 
tinha mais cópia de nada da lousa. nem disputava mais as corridas de 
quem escreve mais rápido. que mesmo sendo corrida sem pés só 
com os olhos e as mãos sem meu rainha eu não podia. perderia tudo. 
não me casaria mais com vanessa. não seria bombeiro nem 
astrônomo nem feliz. meu caderno agora eram só desenhos de 
rainha. eu com eles em situações distintas. diversas delas. 

eu de tênis. 
quando peguei uma febre e não sarei com nada por sete dias 

nem com o benzimento da tia cicinha. nem compressa oração ou 
simpatia. o salmo sob o travesseiro. e emagreci feio enfiei os olhos 
pro fundo da cara com marcas e olheiras e a diarreia não parava. 
vovó perguntou à mamãe. o menino tá com vontade de quê. 

mãezinha voltou do orelhão na praça da sorveteria e do ponto 
final do ônibus e levou uma sopa de bolacha na maior caneca de 
casa. sentou do meu lado na cama e enquanto eu resistia em comer 
ela me disse. rainha o quê. 

system. 
beijou minha cabeça pediu uns dias. e prometeu que 

trabalharia extra pra comprar um par. mas você precisa comer direito 
tudo. e sarar logo. tá muito magro perdeu escola. a mãe promete. 

eu sarei na hora. copiava as matérias primeiro de todos. até do 
fabrício. passava o resto de tempo que os outros levavam para 
terminar desenhando ainda meu rainha. tive um impasse danado 
com as cores. quase deprimi. tive coragem de olhar e sorrir pra 
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vanessa. pensei que poderia vencer qualquer asfalto com ele. os 
restos de massa batida a terra batida da rua de baixo tudo. os golaços 
que marcaria de calcanhar chapéu bicicleta. a invencibilidade no 
pega-pega o beijo na vanessa a inveja nos primos. e iam me contratar 
pra jogar profissional. gravar propaganda fazer novela. e eu ia ganhar 
muito dinheiro e tirar minha mãe do trabalho. comprar uma casa pra 
nós. muito maior com banheira e sem aluguel. com piscina e espaço 
pra ela plantar suas plantas. quantas quisesse. e um quintal grande 
pra um cachorro grande que vai no veterinário e tudo. tudo. e um 
carro me buscaria na escola para levar numa sorveteria bem melhor 
que aquela do bairro. eu e a vanessa. 

tudo graças a ela. minha mãe. ela que afinal era uma rainha. 
isso sim fazia muito mais sentido que o tênis que devia ter outro 
nome qualquer. esse talvez fosse o seu único defeito. o único. o resto 
era perfeito. como mamãe. que era brava às vezes. triste às vezes. 
chata às vezes. mas era uma perfeita rainha. ela sim. minha rainha. 
eu tinha que agradecer pra sempre. e fazer tudo por ela. minha 
rainha. mãe. 

e eu era seu príncipe. mas depois com meu tênis seria também 
o do mundo. 

chegou num sábado e disse é hoje menino se arruma. ela tinha 
um sorriso de contentamento íntimo quase escondido. eu dei pulos 
de alegria tropecei na sala bati o dedinho no pé da cama dei um grito 
e pensei. com meu novo rainha isso nunca mais vai acontecer. me 
vinguei com esse futuro botei a camiseta do avesso minha mãe disse 
põe essa roupa direito e assim fomos. 

o ônibus demorou uma vida inteira pra sair. depois outra vida e 
meia pra chegar no centro. aquilo fervia de gente. estava quente. as 
pessoas iam pisando no meu chinelo e no da minha mãe. a gente se 
atrapalhava um pouco no meio de tanta multidão e tínhamos que 
passar em outra loja antes. pagar primeiro um crediário. 

nem vi as mesmas cenas que me impressionavam sempre. o 
sanfoneiro cego. o outro com elefantíase. a mãe banguela com lenço 
na cabeça e cada vez um bebezinho num braço com o outro estendo 
a mão em concha pelo amor de deus moço. pelo amor de deus moça. 

e quando chegamos na loja de calçados aquilo parecia um 
templo. quatro andares com tudo de vidro. as vitrines brilhando os 
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tênis todos reluzentes e os funcionários perfumados com cabelos 
penteados parecendo muito felizes com as camisas por dentro da 
calças. posso ajudar. pode sim a gente quer ver um rainha system pro 
meu filho. claro senhora e a gente sentou numa cadeira fofa e o cara 
subiu as escadas com uma classe impressionante e voltou lá de cima 
empilhando várias caixas de uma vez e foi demais. rapidinho estava 
ajoelhado aos nossos pés abrindo as caixas todas retirando seus 
papéis de seda amassados de dentro dos rainhas nos mostrando um 
por um. eram vários de três numerações distintas e cores e modelos 
e também preços variados. 

provei até achar o número. depois provei até achar o modelo. 
mas precisava ser o mais barato e eu disse tudo bem mãe é lindo. aí 
provei até achar as cores foi difícil. mas quando deu botei o outro e 
fui andar pela loja. tinha espelhos pros pés por todos os lados. tanto 
brilho luzia de quase doer os olhos. as pessoas parecem que olhavam 
pra mim. os funcionários sorriam e quase queriam me aplaudir. 
minha mãe tinha um misto de satisfação e medo numa lágrima que 
não caía presa no olho esquerdo. aquele chão era tão branquíssimo e 
liso que eu parecia estar além deste mundo. no paraíso ou coisa 
assim. tudo era cheiroso. principalmente o meu rainha. 

vamos pôr ele na caixa ensacar e é só retirar ali depois do 
pagamento muito obrigado senhora. posso parcelar abrir um 
crediário. com os documentos certos pode sim. obrigada. eu fiquei 
ouvindo aquilo tudo pensando que não queria devolver mais meu 
rainha pra caixa. moço. e eu não posso ir com ele no pé. ao fim de 
alguma conversa sobre febre e doença ele acabou compreendendo e 
eu pude. mamãe pegou uma fila entregou os documentos 
preencheram toda aquela papelada carimbo assina. depois tirou um 
tanto de notas bem dobradas de sua bolsinha para a entrada. pegou 
um cupom a sacola da loja com a caixa vazia. e começamos a sair 
juntos em direção à rua. 

conforme fomos nos aproximando o barulho da rua me invadiu 
a mente. burburinhos de passantes sons de carros e buzinas 
arredores. microfones com locuções de promoção música eletrônica 
de fachada. o bafo de fora começava a anular os últimos suspiros do 
ar condicionado de dentro. avistei o chão da rua de pedestres. todo 
meio cinzento encardido com cocôs de cães de rua chicletes cuspidos 
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e moles ao sol do meio-dia. pessoas se esbarrando sem querer entre 
discretas rasteiras pisadas nos pés. escarradas verde amarelas 
bitucas de cigarro um sorvete que caiu da mão daquela velha. tudo 
aquilo foi me causando um pânico e eu travei. 

travei na saída da loja com meu rainha system ainda impecável 
e quando fiz o breque total ouviu-se aquele barulhinho típico dos 
tênis novos num chão lisinho. mamãe se voltou pra mim uns passos à 
frente pisando já na rua. disse e então menino como é. vamos ou não 
vamos para a casa. é hora do almoço e seu irmão está com a sheila já 
faz tempo. 

não podia submeter meu rainha àquele mundo. era tudo muito 
cruel pra ele. aquele chão as ruas o jeito das coisas. e das pessoas. 
ele perderia seu cheiro sua cor intacta perfeita gastaria sua sola. 
talvez já pegasse um chiclete de cara. um cocô daqueles que 
envolvem todo o pé enquanto afunda e chegam mesmo a sujar as 
laterais do tênis. poderia ralar o seu tecido lindo nalgum pisão mais 
forte um meio fio mais áspero. numa manobra qualquer dessas 
muitas que temos que fazer no meio do povaréu. 

pensei no asfalto da rua de casa. nos ladrões de tênis da 
cidade. nos rituais de batismo que se faz e de como ficou o rainha do 
fabrício depois deles. e das aulas de educação física recreios. pensei 
em tudo isso. e na vanessa não me querendo mais quando meu tênis 
se estragasse. meus empregos no futebol profissional e nas novelas. 
toda a fortuna e conforto que daria a minha mãe. minha rainha. 

meu rainha. via tudo aquilo. e o medo me impedia de seguir. 
simplesmente me impedia. 

mãe. você pode me levar no colo. 
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Luanda Julião | Nasceu em São Paulo em 30 de junho 
de 1982. Atualmente cursa doutorado em Filosofia na 
Universidade Federal de São Carlos. É professora de 
Filosofia e História numa escola estadual no bairro do 
Ipiranga, na capital paulista. Publicou pela Editora 
Patuá, em setembro de 2018, seu primeiro romance: 
A ária das águas. 

 
o valor do lixo 

 
 riqueza e o desperdício de uma cidade podem ser 
mensurados em seu lixão, porque dinheiro sempre vira 

lixo e no lixão, lixo vira dinheiro. 
No alto do morro, Dilermando avista as montanhas de lixo. 

Está a cerca de trezentos metros do lixão, falta só descer o aclive, 
mas já sente o seu cheiro fétido e dificuldades de discernir quem é 
homem, quem é bicho e quem é lixo. A nuvem de poeira tóxica e 
fedida que propaga no ar, levantada principalmente quando os 
caminhões descarregam entulhos de construção, cega a todos: 
motoristas, animais e homens. Ali todos eles se misturam numa única 
função: sobreviver. 

Dilermando é um dos motoristas de caminhões que 
diariamente depositam no lixão uma média de cem toneladas de lixo 
produzido pelos cidadãos na cidade. Só a esse depósito de lixo, 
Dilermando faz duas, às vezes três viagens por dia. Detesta o lugar. 
Queria ser motorista de caminhão do correio ou de uma grande 
transportadora de móveis, mas há cinco anos o que ele transporta de 
um lado para o outro é lixo. Lixo de todos os tipos: orgânico, 
inorgânico, hospitalar, eletrônico, industrial, construção civil, restos 
de vegetais e de poda, carcaças de animais, alimentos vencidos. Tudo 
o que não serve mais, tudo o que não convém mais à cidade que fica 
a alguns quilômetros atrás do morro, é jogado no lado de cá, no 
depósito de lixo. 

Todos os caminhões que chegam ao local são recebidos em 
festa pelos catadores, pelos urubus e pelos porcos. Dilermando 
gostaria de ser invisível nessa hora, pois assim evitaria acidentes e 
mortes. Quatro meses atrás, esmagou uma garotinha de oito anos. 
Não viu que ela estava atrás, esperando o lixo ser descarregado. A 

A 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 49 | 



criança queria ser a primeira, ficar com o que eles chamam de “a nata 
do lixo”. Quem sabe, encontrar outra boneca ou um celular, como ela 
já havia achado uma vez. Distraído, falando com a mulher no celular 
e concentrado em olhar apenas o retrovisor esquerdo, Dilermando 
despejou oito toneladas de lixo em cima dela. Só conseguiram retirar 
o corpo debaixo do lixo depois dos catadores fazerem a triagem. Ele 
lembra com lágrimas nos olhos daquele dia. 

Dilermando desce a última ribanceira com o caminhão. Em 
menos de um minuto entrará no campo de despejo do lixo. Ele sabe 
que precisa ser rápido, pois assim como os sedentos e famintos, os 
catadores não esperam. Correm desesperados em direção da carreta 
assim que escutam qualquer ronco de motor descendo o morro. 
Dilermando é cercado e sente vontade de afastar aqueles catadores 
de lixo da mesma forma que ele afasta as moscas que tentam pousar 
em seu rosto coberto de sujeira e suor. 

Os urubus também atrapalham o trabalho de Dilermando. 
Sentem o cheiro de carniça nova antes de qualquer caminhão entrar 
no lixão. Ficam alvoroçados e assim como os catadores também 
cercam o caminhão atrapalhando a sua passagem. Permanecem 
voando em círculos até os catadores se afastarem daquilo que julgam 
não servirão para nada, mas que para as aves será um grande 
banquete. É assim que os urubus ficam quietos, estacionados em 
algum montante de lixo já vasculhado e abandonado pelos catadores. 

Josefino, um dos tratoristas e funcionário do lixão, avista 
Dilermando que acabou de chegar e vai cumprimentá-lo. 

— O que tem de bom aí? — pergunta Josefino 
— Fala sério, Josefino! Tem algo de bom nesse lixão? 
— Não se faça de desentendido, homem! 
— Nada demais, lixo doméstico, só isso. 
— Tô de olho em você, Dilermando. Seu último despejo de 

ontem tinha lixo hospitalar. Um dos catadores não viu e se feriu em 
uma das agulhas, indevidamente aqui descartada. Eu mesmo não 
acreditei quando vieram me contar e fui olhar. Achei restos de sonda. 
Daqui a pouco você começa a trazer lixo radioativo para cá. 

— Não pega nada. Fica tranquilo, Josefino. 
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— Como não pega nada, Dilermando? — grita Josefino, 
irritando com o descaso de Dilermando. — Não quero ver meu lixão 
ir parar nas páginas dos jornais. 

— Teu lixão, Josefino? Você é só mais um tratorista contratado 
aqui. Sobrevive do lixo igualzinho eu e os outros que colocam a mão 
na massa, ou melhor, no lixo. 

— Na hierarquia daqui eu sou melhor que você e os catadores 
— protesta Josefino. 

— E quem tá no lixo tem hierarquia? Você lá entende de 
hierarquia, Josefino? Aqui todo mundo fede igual, aqui todo mundo 
pisa na carniça. 

Josefino coça a cabeça, sua frio, aperta os dedos da mão. Se 
não fosse a fumaça pútrida que pesa o ar e encobre a cor natural da 
sua pele, Dilermando conseguiria ver o tratorista vermelho de raiva. 
Um não gosta do outro, fingem amenidades, mas disputam poder e 
temor entre os catadores. Em terra de lixo e podridão, quem manda 
mais é menos tem que colocar as mãos na imundice. A poeira e o 
cheiro podre que permeia o lugar parecem contaminar o raciocínio e 
o instinto de todos os que ali tiram o seu sustento e sobrevivência. 

— Não se faça de besta homem! — diz Josefino. – Sei muito 
bem que você ganha um dinheirinho extra dos hospitais da cidade 
para recolher a imundice de lá. 

— Quem tem que se preocupar com isso é a prefeitura, que 
deveria multar quem desobedece a lei e não você que deve se 
preocupar em aplanar direito o lixo que eu descarrego — retruca 
Dilermando. — Se o hospital mistura lixo infectante com lixo 
doméstico a culpa não é minha. Isso não é problema meu! 

— Tô só te observando, Dilermando! Quem tem coragem de 
despejar aqui lixo perigoso tem coragem também desembarcar 
bomba e até gente. 

— Faço apenas o meu trabalho, Josefino! Transfiro pra cá o 
que é recolhido nas ruas pelos garis e coletores de lixo. Não tem 
como eu abrir o compactador do caminhão antes de despejá-lo aqui. 

Josefino dá uma arfada e desiste de continuar discutindo com 
Dilermando. Tem muito trabalho a fazer, muito lixo para sobrepujar. 
Três caminhões despejaram tudo de uma só vez, num mesmo lugar, e 
o tratorista sabe que quanto mais tempo ele demorar em aplanar o 
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volume do lixo, maiores serão os ratos e baratas que ali aparecerão 
para se alimentarem do lixo. “Já bastam os porcos”, pensa Josefino, 
mas logo em seguida corrige seu pensamento: “já basta a gente, 
catadores, caminhoneiros, tratoristas, políticos, empresas e todos 
aqueles que indiretamente ou diretamente exploram o lixo”. 

Dilermando manobra o caminhão, puxa-o um pouco mais para 
frente para que os catadores não precisem se enfurnar debaixo do 
veículo. Depois acende um cigarro e fica observando a agilidade dos 
trabalhadores que metem sem hesitar a mão no lixo. Procuram 
plástico, metal, latinhas, vidros, garrafas pet e embalagens 
cartonadas. Tudo o que pode ser reaproveitado, os catadores pegam, 
porque vale dinheiro. Observa quando uma senhora encontra um 
frasco de perfume, vazio e sorri. Aquele recipiente desprezado depois 
do uso renderá vinte e cinco centavos a ela. Dilermando percebe o 
quanto aquela senhora toma cuidado para não cortar a mão. Parece 
ter perícia em mexer com lixos em que os cacos de vidro não foram 
embalados devidamente ou se quebraram no compactador. 
Dilermando olha a cicatriz que tem na mão direita e se lembra de 
quando quase a perdeu ajudando a mãe a separar o lixo orgânico 
daquilo que ainda pode ser reaproveitado e vendido. 

Dilermando contempla o horizonte e o que vê é lixo em cima 
de lixo. O lugar está cada vez mais cheio. Se por um lado se aumenta 
a riqueza do lado de fora do lixão, em compensação dentro dele 
aumenta a pobreza e a miséria. De repente, escuta Josefino acelerar 
o trator, tentando espantar os catadores. Eles protestam, gritando. 
Parece que acharam algo valioso. É uma lavadora de roupa seminova. 
Deve ter no máximo cinco anos de uso, se bobear nem isso. Os 
catadores brigam por ela. Todos a querem, inclusive Josefino. 
Dilermando corre em direção ao lugar onde está o eletrodoméstico 
cobiçado. Grita para Josefino: 

— Ô esfomeado, arria a guarda! Deixa o lixo pra quem 
depende dele! 

Os catadores apoiam Dilermando e começam a vaiar Josefino, 
que desiste. Numa assembleia improvisada, em meio a resquícios e 
dejetos humanos, os catadores decidem dividir o objeto cobiçado. 
Usam as próprias mãos e desmontam a lavadora em questão de 
poucos minutos. Cada um sai feliz com a parte que lhe coube, uma 
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ou duas peças. É o lucro do dia. Só a peça da lavadora de roupa vale 
mais que uma dezena de garrafas pet. 

O vento trouxe mais nuvens, o céu escureceu, encobrindo o 
sol. Vai chover. Dilermando pensa no chorume. Odeia entrar em 
contato com a lama do lixo. Verifica a hora e se apressa em sair do 
lixão. Engata a ré e olha os dois retrovisores. Está se preparando para 
manobrar o caminhão, quando percebe que uma revoada de abutres 
se intensificou de repente. Ele olha para o céu e vê alguns abutres 
quase se chocarem uns contra os outros. Algumas penas se 
desprendem e caem, misturando-se quase que imperceptivelmente 
ao lixo. O último descarregamento de lixo foi algumas horas atrás, 
momento em que normalmente os urubus ficam ensandecidos com a 
chegada do lixo fresco. Agora é hora de caminhões voltarem vazios 
para a garagem e se preparem para mais uma coleta de lixo da 
população que não para de produzi-los. 

Curioso, Dilermando coloca suas luvas de proteção e desce do 
caminhão. Caminha em direção aos abutres, tentando se desviar o 
máximo que pode dos lixos que estão por toda a parte. Os abutres 
percebem a chegando de Dilermando, que não é bem-vindo, e 
grasnam cada vez mais forte. Sentem-se ameaçados e continuam 
persistentemente sobrevoando o local. Dilermando olha para trás, 
pensa em pedir ajuda a outro catador, mas o vento forte levanta 
mais alto ainda a poeira de lixo e resto de entulho. Caminha com 
cuidado, tem medo de ser atacado pela multidão de urubus. 

Dilermando observa todos os lados. Não há carcaças de 
animais, nem lixo orgânico protuberante ou saliente. Ao menos 
naquela parte do terreno, onde aparentemente os tratores passaram 
a pouco tempo. Um sulco de luz ilumina uma caixa de papelão. É ali 
que está o banquete dos urubus insaciáveis. Sem saber o que tem 
dentro, Dilermando a chuta. A caixa vira e ele tem um sobressalto 
quando percebe o que chutou: o corpo de um bebê recém-nascido, 
ainda de fralda, porém rígido e frio. Dilermando sente as pernas 
tremerem, o coração palpitar bem forte. Exceto pelas lesões 
causadas pelas bicadas dos abutres que deixaram buracos na pele, o 
bebê parecia dormir, como dormem os recém-nascidos. 

Um dos urubus desce do céu e pousa na caixa. Dilermando o 
encara. A ave recolhe as asas e usa as patas afiadas para se 
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aproximar do corpo do bebê. Seu porte cobre o único fio de claridade 
que iluminava o recém-nascido. Dá um salto e se debruça sobre a 
pele do bebê. Tem dificuldades em se equilibrar diante de um corpo 
tão pequeno. A ave encara novamente Dilermando como se o 
desafiasse. Está preparada para arrancar mais um pedacinho do 
bebê-cadáver, mas Dilermando é mais rápido. Acerta-lhe um chute 
tão forte que imediatamente o derruba. Sem perder tempo, 
Dilermando apanha o primeiro pedaço de tábua e destroça o 
pássaro. Os outros abutres ficam assustados e se afastam. Ele grita, 
mas ninguém o ouve. Sozinho, parado no meio do lixão, Dilermando 
chora. Não há mais nenhum feixe de sol no céu. A chuva cai e lava as 
lágrimas de Dilermando. O chorume molha os seus sapatos. Ele sente 
o líquido escuro e poluído perfurarem suas meias e molharem os 
seus pés, mas dessa vez ele não se importa. 
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psicologia e Jornalismo. Venceu o concurso da Editora 
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Seu segundo livro, O último minuto custa a chegar, 
mas é maravilhoso, saiu pela editora Moinhos no 
mesmo ano. 

 
joey, o extraterrestre 

 
oi como ver um fantasma. Era o Joey mesmo vindo na 
direção contrária na faixa de pedestres? Havia sempre 

tanta gente atravessando a Conde da Boa Vista, seria ele? V. 
interrompeu a marcha, esperando que o velho amigo cruzasse seu 
caminho. Era ele, sim. O mesmo rosto de cavalo triste, o mesmo 
caminhar de orangotango. “Cara, é tu!” Sem parecer ter escutado, 
Joey virou o rosto pro outro lado e seguiu. V. ficou ali, vendo seu 
primeiro grande amigo tratá-lo como um panfleto de dieta, enquanto 
carros e motoqueiros, enxergando-o muito bem, espremiam suas 
buzinas para o basbaque paralisado na rua mais movimentada do 
centro. 

Eles se conheceram quando tinham doze anos de idade no 
colégio Dourado. Joey viera do período da tarde para o da manhã. 
Falava rápido demais, com um sotaque do sul. No recreio, 
conversaram sobre Cavaleiros do Zodíaco e Mega Drive. Ficaram 
melhores amigos. 

Às tardes, V. ia na casa de Joey. Dona Lúcia, mãe dele, uma 
velhinha de olhos felizes, preparava uma baita de uma galinha com 
farofa. Ela fazia os meninos rezarem antes de comer, depois contava 
algumas histórias sobre anjos que ficam de olho na vida dos 
humanos. Joey disse qual era a religião deles, mas V. nunca 
conseguiu lembrar o nome. Faziam o dever de casa, jogavam 
videogames e tomavam banho de piscina. “Teu pai deve ser rico”, 
disse V. Joey morava em cima de uma padaria, que pertencia a sua 
família. Perto das seis da noite, um cheiro macio de pão invadia a 
sala. Dona Lúcia falava um pouco mais sobre espíritos caridosos 
enquanto os meninos comiam pão com margarina e esperavam o pai 
de V. ir buscá-lo. 

F 
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Demorou um bocado para que V. enxergasse em Joey o que os 
outros conseguiam com tanta facilidade. 

Joey raramente dizia coisas sem se babar um pouquinho. 
Quando jogava futebol, parecia ter mais pernas que um polvo; se 
enroscava nelas caindo de bunda no chão duas de quatro vezes em 
que recebia um passe. Era muito alto pra sua idade, mais alto até que 
os professores, porém nada atlético, o que o fazia pender de um lado 
ao outro quando andava, como o simpático personagem do filme E.T. 
Havia em seu rosto como que duas bengalas de costas uma para a 
outra compondo nariz e sobrancelhas. Os olhos pareciam uvas 
chupadas e cuspidas por alguém que as detestou, e a boca não era 
mais que um rasgo rugoso na pele. Os meninos gostavam de chegar 
bem pertinho dele, tocar o indicador na ponta do nariz de Joey e 
dizer: “E.T., telefone, minha casa”. As meninas riam sobremaneira. 

Uma vez que viu, não conseguiu mais desver. Primeiro, V. 
presenciou Eduarda e Marcela dizendo a Joey que tinha meleca 
saindo do nariz dele. Ele se punha a enfiar o dedo na venta e 
contestar. “Não tem nada, tão vendo?”, fumaçava, erguendo o 
anelar. As meninas gargalharam tanto que começou a sair meleca do 
nariz delas. Depois, foi quando encontrou o amigo no centro de uma 
roda sendo interpelado sobre a existência de anjos e espíritos. Os 
meninos atiravam montinhos de areia molhada na boca e olhos de 
Joey toda vez que ele dizia a palavra “anjo da guarda”. 

Naquele mesmo dia, enquanto caminhavam para casa, V. disse 
ou suspirou: “Tu sois meio retardado”. Trilhou o resto do caminho 
pelo menos cinco passos à frente do colega. Foram almoçar, como 
era de costume, na casa de Joey. Dessa vez, a pele da galinha estava 
gelada e a farofa sem tempero. Dona Lúcia, V. percebeu, tinha um 
nariz estreito e lacunoso como o do filho. O cabelo grisalho e sem 
vida daquela velhaca fazia o hábito da reza parecer um filme de 
terror. E que família era aquela cujo pai só aparecia uma ou duas 
vezes ao mês? Depois do almoço, V. não quis jogar futebol de botão 
nem assistir à Sessão da Tarde, nem tomar banho de piscina. Joey 
sugeriu que fossem comprar sacolé na padaria. Mas a verdade 
mesmo era que aquele cheiro de fermento de pão o dia inteiro na 
casa do colega só dava vontade de vomitar. V. respondeu que ele 
precisava ir pra casa. Depois de levar V. até o portão e se despedir, 
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coçando com aperreio os olhos, Joey disse: “Acho que você é meu 
anjo da guarda”. 

Foi a gota d’água. Não bastava ser o único e melhor amigo de 
uma criatura do Spielberg, tinha que ainda por cima bancar o anjo da 
guarda da coisa! Quando viu Joey no dia seguinte, tratou de ir sentar 
bem longe. Na aula de Educação Física, fez de tudo pra não ficar no 
mesmo time do E.T. No primeiro recreio, ficou do lado de fora do 
colégio contando fuscas por vinte e cinco minutos. No segundo 
recreio, fingiu uma dor de barriga e lá se foram dez minutos no 
banheiro. Joey o aguardou com olhos tão grandes quanto luas cheias. 
“Tá melhor?”, perguntou quando V. saiu. Mas a decisão já fora 
tomada: V. não iria mais dirigir uma palavra que fosse àquela 
criatura. Sendo assim, passou reto. Quando chegou a hora de ir 
embora, Joey se aproximou com suas passadas tortas, os ombros 
banzeando pra por as alças da mochila no lugar. “Tás pronto?” 
Nenhuma resposta. V. ergueu a mão para alguém que já ia saindo da 
sala. “Espera aí!” 

Nos dias seguintes, Joey virou um fantasma desconhecido até 
mesmo pelo seu anjo da guarda. Não raro, V. o surpreendia 
lançando-lhe olhares de longe. Esquisitíssimo. O fantasma 
perambulava pelos cantos passando o dedo em buracos de parede. 
Nos recreios, comia coxinha escondido no fundo da escola, que 
estava em perpétua reforma. Os meninos pararam de jogar areia na 
cara dele pois ele já não falava que espíritos são mágicos; as meninas 
não tentavam mais fazê-lo chorar porque Joey já não perdia a calma, 
aí não tinha graça. 

Mais um mês desse jeito e um dia desapareceu. Alguém disse 
que ele pedira à mãe para ser transferido. Quatorze anos depois, 
Joey passava reto por V. na Conde da Boa Vista, parecia até mesmo 
erguer a mão e chamar alguém que vinha descendo a calçada. Carros 
e motos não esperaram pela boa vontade do rapaz imóvel depois de 
o sinal já estar verde por uns dez segundos; avançaram barulhentos 
tirando fino de V., que escutou de um motoqueiro: “Tu é retardado, 
mermão?” 

Aquela frase que um dia disse para aquele amigo. Um gesto 
irrefletido, de peso quase inexistente mas com ampla esfera de ação, 
como a pata de um besouro que não perfura o orvalho, por ora. Após 
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tantos anos não devia mais ser difícil enxergar por que incontáveis 
vezes V. escolheu a garota mais bonita em lugar daquela que o faz 
sorrir, a cidade em que as luzes piscam mais forte, a língua mais 
falada em lugar da mais sonora, os amigos mais experimentados em 
lugar dos que aprendem da vida juntos, as drogas mais silenciadoras, 
as relações rarefeitas em lugar das porosas, o que há, enfim, de mais 
terráqueo nele próprio em lugar do extraterrestre. 
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submissão 

 
itor e Rosa casaram-se. Rosa passava o dia cuidando da 
casa, costurando e vendo tevê. Vitor não queria que ela 

trabalhasse fora, nem mesmo que aceitasse costurar para a 
vizinhança. Pouco tempo depois de casados Rosa ficou grávida. 
Aprendeu crochê e tricô para fazer o enxoval do bebê. Vitor trazia 
presentes com frequência para a esposa. Como era marceneiro, fez 
um lindo berço de madeira. 

Em uma manhã de sábado nasceu Luana. Ana Maria queria 
estar mais presente na vida da neta e da filha. Com o tempo, Vitor 
implicou com as visitas frequentes da sogra, que passaram a 
acontecer somente na sua presença, uma vez por semana. Vitor tinha 
ciúme de Rosa. Tinha ciúme, inclusive, dela com o bebê. Rosa estava 
proibida de sair de casa, mesmo que fosse para ir ao mercado ou 
atender o portão. Nem à casa de sua cunhada, Berenice, sua vizinha, 
ela podia ir sozinha. A jovem sentia-se triste. Era prisioneira em sua 
própria casa. 

Para não piorar a situação, ela omitiu do marido que o 
cunhado Eraldo dava em cima dela com frequência. Contou à única 
visita que recebia, sua amiga Marluce, que Eraldo havia tentado 
beijá-la a força outro dia e que só conseguiu escapar porque ele 
ouviu Berenice chegando da padaria. Rosa passou a trancar a casa 
durante o dia com medo do cunhado. Só ficava relaxada quando 
tinha certeza de que ele estava no trabalho. 

Quando Luana ia completar três anos, Rosa e Vitor resolveram 
fazer um almoço para a família. Ana Maria não pôde ir, pois estava 
com um resfriado muito forte. Como ela havia feito um bolo para a 
neta, Rosa foi buscar. Mãe e filha passaram a tarde juntas. 
Conversaram, choraram e se lamentaram de se verem tão pouco. 

Rosa voltou para casa de carona com um casal, vizinho de sua 
mãe. O marido a viu chegando e não gostou. Gritou com Rosa e a 
recebeu com um tapa no rosto. Tiveram uma de suas piores brigas. 
Rosa sentiu medo, decepção, raiva. Ameaçou ir embora de casa. Foi 
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empurrada contra a parede. Vitor ameaçou que se ela fosse embora 
jamais veria a filha outra vez. Rosa chorou. Seu marido havia se 
tornado um homem possessivo, ciumento e violento. Na mesma 
semana, Vitor pediu que seu amigo e cunhado, Eraldo, vigiasse Rosa 
sempre que estivesse por perto. Eraldo alimentava o ciúme de Vitor. 

Rosa hesitou contar para o marido que estava grávida. Já não 
tinha certeza sobre as reações de Vitor. Quando a barriga estava 
quase aparecendo, na décima terceira semana, ela tomou coragem e 
contou, mas mentiu sobre o tempo de gestação. Tinha muito medo 
de que ele brigasse com ela mesmo sem motivo. Como explicar que 
ela sentia pavor dele? Ainda assim, ela mais uma vez pensou que 
tudo ficaria bem, pois Vitor estava radiante com a notícia de que 
teria outro filho. Ele passou a ficar mais em casa, era carinhoso com 
Rosa e continuava mimando a pequena Luana. 

Cerca de dois meses se passaram. Era aniversário de Rosa e ela 
preparava o jantar. Ana Maria esteve na casa da filha mais cedo, 
havia trazido de presente uma camisola e tecidos para Rosa fazer 
novos vestidos para sua neta. Vitor tinha saído com Eraldo, que disse 
precisar desabafar com o cunhado. Voltariam antes do jantar. 

Eraldo iniciou a conversa aos prantos, dizendo estar triste por 
ter que se abrir com o seu grande amigo, pois sabia que o cunhado 
estava em uma fase muito feliz com a família, mas que não podia 
deixar que ele continuasse a ser enganado por sua esposa. Afirmou, 
então, que a criança que Rosa esperava não era filha de Vitor, e sim 
dele, que Rosa o havia seduzido em um dia que ele estava fora de si. 
Vitor, transtornado, deu um soco no cunhado e foi embora para casa. 

Rosa recebeu-o com um beijo. Percebeu que o marido estava 
ofegante e tenso. Tentou conversar, mas Vitor permanecia calado. 
Disse que Luana estava na casa da tia, para que eles tivessem um 
jantar a dois. 

— A dois? — Vitor murmurou. 
—Não sou mais uma, não é mesmo? Mas não tira o 

romantismo do nosso jantar, Vitor! — disse Rosa, sorrindo. 
Rosa levantou-se para tirar o assado do forno. Vitor pegou uma 

faca grande de cortar carne. Ouvia a mulher falando, ainda de costas, 
e era como se a voz dela ficasse cada vez mais distante à medida que 
ele se aproximava. Rosa estava prestes a se virar com a travessa de 
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carne nas mãos, quando foi contida com força pelo marido. Rosa 
sentiu algo gelado perfurar suas costas. Depois veio uma dor aguda. 

A travessa com a carne caiu no chão e Rosa tombou morta ao 
lado. 

 
| conto originalmente publicado na coletânea Laudelinas, 2020, no [link]. | 
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romãs e cigarros 

 
 mãe da sua mãe era uma pessoa amarga que sabia fazer 
bolinhos fritos como ninguém. Tinha cabelos cinzas e tetas 

grandes. Gostava de usar vestidos com estampa de florais pequenos 
em cores delicadas. Sempre usava saia de baixo bege com uma 
pequena renda na ponta que ficava à mostra quando ela subia 
escadas ou se sentava. Falava alto mesmo quando queria apenas 
sussurrar. 

A velha se chateava muito; se chateava com a filha, se 
chateava com o marido da filha, mas se chateava ainda mais com a 
filha da sua filha, que sempre lhe pareceu uma aberração, uma guria 
que ia ao encontro de algo terrível, mundano, descendo apressada os 
degraus da degeneração. 

Sua avó tinha um lindo pé de romãzeira que ficava afastado da 
casa. Era um único e lindo pé de romã cercado por pés de laranja do 
céu. E foi lá, próximo à árvore que floresce na primavera projetando 
sua exuberante coloração vermelha, onde tudo começou, onde a 
tragédia deu seu primeiro sopro. 

A tal senhora não entendia que a neta tinha apenas nove anos 
e que era uma menininha solitária, sem amigos na escola, sem 
nenhum garoto do bairro que gostasse dela e com o desprezo dos 
seus primos, que nos almoços de finais de semana sempre a 
deixavam apenas com a televisão. Não entendia que ela era uma 
criança tímida e cheia de medos. Teimava em afirmar que a menina 
era má e pervertida. 

Um dia a velha encontrou a neta fumando um cigarro Shelton 
longo, embaixo da árvore de romã. A menina estava de salto alto, uns 
cinco ou seis números maiores que seu pé, com uma carteira grande 

A 
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azul celeste embaixo do braço e usava um batom cor de laranja. 
Quando foi descoberta foi como se uma nuvem escura pousasse na 
sua cabeça, só lembrava das palavras, pervertida, porca, demônio, 
enquanto seu cabelo era violentamente puxado. Depois de muito 
choro, a cumplicidade perversa: este é um segredo meu e teu, se tu 
andar na linha, e fizer o que eu pedir, ninguém nunca vai saber de 
nada. 

A menina se viu obrigada a seguir o catecismo da avó para não 
correr o risco de passar pela vergonha de seus primos, colegas e 
vizinhos de bairro ficarem sabendo do que aconteceu. 

A criança passou a ter que aceitar a companhia da avó na ida e 
na volta do colégio, todas as sextas-feiras. Também recebia visitas 
surpresas no recreio quando era humilhada pelas constantes 
chacotas proferidas por ela. Além disso, foi obrigada a aceitar todos 
os convites para ir aos cultos na igreja e passar as tardes de sábados 
na casa da velha. Nunca se queixou, nunca se negou a nada, 
continuou obedecendo submissamente. 

A avó queria provar que não estava errada. Acreditava que a 
neta era má, era pervertida. Por isso deixou a revista pornográfica de 
sexo explícito exposta em cima da estante naquele sábado, assim 
como deixou de propósito aquele maço de notas de cinquenta em 
cima da sua penteadeira e não a convidou para ir ao culto naquela 
tarde, dizendo que ela poderia ficar vendo televisão e comendo 
bolinhos fritos. 

A criança sozinha na casa, com apenas nove anos, foi ao antigo 
quarto da tia, pegou os sapatos de salto alto, passou blush, sombra, 
batom. Revirou o roupeiro atrás de uma bolsa de pedras coloridas da 
qual tanto gostava. Encontrou. Roubou um cigarro e o isqueiro que 
estavam na gaveta da cômoda. Foi até a sala, pegou a revista pornô, 
colocou na bolsa. Quando estava para sair, olhou para dentro do 
quarto e viu aquele monte de dinheiro, passou reto, saiu da casa em 
direção ao pé de romã. Sentou sob a copa fazendo uma pose sensual, 
imitando uma das mulheres da revista, acendeu o cigarro, começou a 
folhear a revista. 

A avó entrou silenciosa dentro da casa. Pé por pé, foi até a 
sala, não havia ninguém. A revista havia sumido. Foi até seu quarto, 
pegou o dinheiro e contou. Nenhuma nota roubada. Saiu tentando 
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não pisar em galhos nem folhas secas, foi até o pé de romã. Lá 
encontrou a neta com um cigarro numa mão, seu ainda inexistente 
seio na outra e a revista pornográfica aberta no chão. Ao invés da 
fúria, as risadas descontroladas e a sentença: eu sabia. 

A garotinha saiu fugida deixando os sapatos para trás com seus 
saltos cravados na terra. Entrou na casa e guardou a bolsa onde a 
pegou. Escondeu a revista dentro da estante bem atrás dos volumes 
da enciclopédia Barsa. Mudou de ideia e pegou a revista de volta. Foi 
até o quarto da avó. Entrou, encostou a porta e ficou escondida. 

A sua avó nunca foi uma mulher fácil. Seu marido era um bom 
homem, mas parecia triste quando ela estava por perto. Seus cinco 
filhos não a suportavam, era visível. Mas seguiam vindo nos finais de 
semana para uma visita. Promessa feita ao pai antes dele morrer. 
Nem por isso, como todos diziam, ela merecia morrer do modo que 
morreu. Esmagada por aquele roupeiro gigante de madeira maciça. 
Diziam que era de carvalho. Diziam também que ela pode ter morrido 
por asfixia, já que o socorro demorou muito a chegar, pois a única 
pessoa que estava com ela naquela tarde, brincava em baixo do pé 
de romã e só voltou para casa quando começou a escurecer. 

A netinha até hoje diz não ter escutado o barulho do roupeiro 
caindo, mas diz lembrar da avó segurando um maço de notas de 
cinquenta, pedindo para que ela se sentasse em seu colo para lerem 
juntas uma revista que ela própria nunca tinha visto na vida. E foi 
assim que a encontraram quando conseguiram tirar o roupeiro de 
cima dela: com o crânio esmagado e segurando um maço de notas de 
cinquenta e uma revista pornográfica. 

 
| trecho do romance Ao pó (Editora Patuá, 2020), saiba mais no [link]. | 
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o mistério dos contêineres verdes 

 
Taco de Ouro 

 
 primeira vez que lá estive, por completo acaso, foi 
escapando ao temporal sob um de seus toldos marrons. 

Aliás, minto. Houve antes uma tentativa: certa noite quando eu e um 
velho amigo tentamos lá entrar: uma partidinha, para lembrar os 
tempos de estudante! A ele, que passava a negócios pela cidade, 
levei para um passeio pelo centro antigo, por suas ruas de 
paralelepípedo e construções históricas, outrora opulentas, hoje mais 
do que decadentes, embora nelas permaneça certo ar de glamour. 
Paramos em frente: “Taco de Ouro: o rei do bilhar”. O palacete de 
três andares meio barroco, cujo só o térreo estava aceso, olhando-se 
da rua, parecia bem animado, e prometia uma bela noite, para nós 
que na juventude jogávamos naquelas bodegas tristes, mas saudosas, 
da cidade universitária. Mas então, quando fazíamos menção de 
entrar, um enorme segurança de terno nos barrou: “Fechado. É festa 
particular”. Que seja, bebamos noutro lugar! Mas chegará a nossa 
vez de gozarmos o seu ouro! 

Ironicamente, se lá eu voltei, não foi para jogar. Mesmo 
porque o jogo para mim ficou no passado e, se todo santo dia eu 
venho ao centro trabalhar, raras vezes passo por ele à noite e, jamais, 
para me divertir. Foi por completo acaso portanto, escapando ao 
temporal sob um de seus toldos marrons, que lá parei. E não de 
noite, mas de dia, no intervalo do serviço, andando à procura de não 
lembro o quê, é provável que um chaveiro. Começou a cair o pé 
d’água e, quando dei por mim, estava diante do palacete, o qual 
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nunca mais eu vira! E à luz do dia, sem o brilho dos letreiros 
piscantes, se resumia a uma casinha com colunatas e pintura bege 
descascada. Para minha surpresa, estava aberto e, na frente, uma 
plaquinha: “Almoço — Buffet de comida caseira! — R$ 13,90 à 
vontade — R$ 31,90 KG”. A chuva não prometia dar trégua, e afinal 
era meu horário de almoço… Um homem trabalhador tem o direito 
de, uma vez na vida, almoçar como um rei! 

Desde então o tal “Taco de Ouro”, onde certa noite fomos 
barrados à entrada, passou a ser meu habitual local de almoço, quase 
uma segunda casa, que sempre está aí para me acolher nos 
intervalos do trabalho. Nela eu me sento bem à vontade e assim à 
vontade eu como. Ignoro o porquê, mas a comida é 
surpreendentemente boa, e o preço inexplicavelmente justo. Aliás, 
nem justo chega a ser. Eu me sirvo à vontade da mesa de frios, com 
salame italiano e provolone, de saladas, com tabule e salpicão, e dos 
pratos quentes o que há de melhor, com bolinhos e tortilhas de toda 
espécie, para chegando ao caixa sentir vergonha de pagar tão pouco. 
Inclusive sobremesa e o café de cortesia! Um restaurante de fechada 
para um esquema de lavagem de dinheiro? Cheguei a suspeitar. Mas 
por fim concluí que o lucro do negócio é o bilhar e, o restaurante 
como um todo, uma cortesia só, e equacionei a casinha de colunatas 
e pintura bege descascada, como aparece à luz do dia, com o 
palacete que à noite brilhava de letreiros piscantes e onde a entrada 
era proibida, a não ser para homens realmente importantes. E penso 
que para esses homens, quando a noite cai, os tacos engordurados 
de madeira no veludo verde-escuro de repente se cobrem de ouro, as 
bolas se fazem de cristal e todo o entorno se transforma. 

Você entra no grande salão a princípio mal-iluminado (demora 
para as pupilas se ajustarem) e se senta na mesa, toalha xadrez e 
galheteiros de vidro, uma dentre as quarenta mesas postas em 
fileiras ao lado do bufê. Do teto uma estrutura rebaixada de madeira, 
como o convés de um navio virado de ponta cabeça, retangular e que 
de um lado se arredonda, rodeada de luz verde neon (em alguns 
lugares piscando-falhantes…) e o centro de vidro espelhado, que 
reflete de volta o xadrez das toalhas. Imagino como à noite, 
retirando-se o bufê e todas as mesas e cadeiras, sob a luz neon o 
salão se converte numa pista de dança, de algum lugar desce um 
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globo refletor, e ao som do jazz dançam homens importantes com 
alegres raparigas. 

Pela lateral do navio uma câmera espia o balcão de talheres — 
grandes, pesados garfos lavrados de aço meio riscado, daqueles que 
já não se fabrica hoje em dia… — e fico imaginando como nesse 
mesmo lugar à noite roda uma junkie box ou, quem sabe até, uma 
roleta; que esses homens com ar grave e pensativo se colocam ali, de 
olho nas fichas e no dinheiro, e quando um é pêgo trapaceando 
começa uma briga, o bandido saca um desses garfos e crava ao peito 
do adversário, mas já logo vem o segurança, pega-o pela gola da 
camisa e adeus. 

Enormes seios quase saltando do decote, tatuagem no ombro 
e olheiras, a moça do caixa pega o dinheiro da tua mão sem falar boa 
tarde. Das mesas é possível vê-la no balcão, com bebidas ao fundo, 
de onde às vezes ela sai para atender misteriosos telefonemas. 
Sempre aquele olhar triste, esquivo e sobretudo cansado, como que 
há dias sem dormir. Imagino como à noite ela se transforma: a rainha 
do baile! Em seus olhos se acende um fogo, ela solta os cabelos, 
balança os ombros e, a depender da música, seus seios de fato 
saltam, ela mesma salta do balcão — o balcão outrora tristonho, em 
que pousavam moscas sonolentas, de repente piscante e com 
garrafas de wiskey abertas e drinks fosforescentes —, dança na pista 
e ocasionalmente senta no colo de um desses homens importantes. E 
de igual modo as garçonetes, que trocaram os aventais pelas cintas-
ligas. 

Rente ao teto de madeira nobre, ao longo de todo o salão 
corre um encanamento vermelho, e dele para todas as direções 
jorrará água, se numa dessas noites de orgia um desses homens com 
mulheres no colo se esquecer do cigarro aceso roçando na cortina, e 
então tudo se acender, a começar pelas gravatas, e ir subindo, 
subindo o fogo já incontrolável pelo dispositivo anti-incêndio, até que 
o teto caia sobre essas importantes cabeças. 

O toilette — ah, o toilette… simplesmente opulento! Todos os 
dias, com ou sem necessidade, impreterivelmente eu o visito! Os 
mictórios com sachês envelhecidos se transformam em verdadeiros 
tronos de mármore para que esses homens importantes mijem e 
caguem, podendo a seguir secar as mãos em toalhinhas que as 
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faxineiras, sem que ninguém as perceba, trocam por novas a cada 
cinco minutos. 

Esqueci de falar no principal: o bilhar. Principal e todavia 
inacessível. As mesas de bilhar, para nós mortais que sentamos nas 
mesas xadrez, mal são visíveis lá no fundo, atrás do biombo, uma 
área reservada, sempre na penumbra, para ser acesa só de noite e 
mesmo assim à meia luz. Para lá tenho até medo de olhar. Decerto é 
um lugar sagrado, o altar das diversões e do gozo, onde também se 
acertam negócios, encomendam-se assassinatos, o salão dentro do 
salão, o palácio dentro do palacete, diante do qual possivelmente há 
de terno um segundo segurança, como um serafim, para só permitir 
a entrada dos mais importantes dos importantes. Lá os tacos são de 
ouro, e são de ouro também as mesas, os talheres e galheteiros e 
mesmo os homens não têm nas veias sangue, e sim ouro, ouro, ouro. 
Lá o fogo não chega, nem Deus e nem lei. 

E aqui estamos, numa dessas quarenta mesas com sebosas 
toalhas xadrez e no prato salpicão e tortilhas a 13,90 à vontade e 
31,90 o kg. Mas chegará a nossa vez de gozarmos o seu ouro! 

 
O Mistério dos Contêineres verdes 

 
“Frequentar de uma padaria o balcão ‘Pães com desconto’, morder as roscas 
murchas, os sonhos empastelados, as broas esfarelentas, os pãezinhos 
amanhecidos, os bolos às vésperas do vencimento, todos os dias pensando: 
ainda vou crescer economicamente a ponto de saborear essas delícias saídas 
do forno!” (Anotação no meu caderno) 

 
Desde que a superintendência de saneamento instalou em 

cada esquina um contêiner verde, algo diferente pairava no ar. A 
princípio, os estabelecimentos comerciais jogavam ali o seu lixo — os 
restaurantes esvaziavam dos bufês os restos de comida; os 
mercados, das prateleiras, os produtos vencidos; as lojas de sapato, 
de seus estoques, caixas de papelão com naftalina — e lá também 
dispensavam seus sacos de sanito os condomínios residenciais. Os 
contêineres tinham capacidade para duzentos e cinqüenta quilos, 
quinhentos litros, podia-se jogar neles de tudo à vontade: parecia 
impossível chegar à tampa. É verdade que ao fim da tarde os 
contêineres, à espera do caminhão, começavam a feder, e quem pela 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 68 | 



calçada caminhasse era obrigado, senão a tapar o nariz, a apressar o 
passo e, de preferência, para o outro lado da rua onde, na próxima 
esquina, toparia com outro contêiner. Importante é que os 
contêineres verdes, com altura de pouco mais de um metro e o corpo 
resistente de polietileno, não podiam ser virados pelos cachorros, 
como o eram as latas de lixo tradicionais. De modo que, se o 
caminhão deixasse de passar, no dia seguinte o contêiner continuava 
ali, firme e forte, com a tampa entreaberta espiando desde a rua os 
portões dos prédios e estabelecimentos. De repente, um barulho: a 
bocarra se abriu, engoliu mais um saco, e escapou a faxineira, 
aliviada, soltando a respiração. 

Finalmente, o caminhão de lixo! Essa é a parte mais fascinante: 
os homens em macacões laranja correm gritando e — o que pensam 
vocês? que se cortarão nos cacos de vidro? — encaixam as alças dos 
contêineres na alavanca e, de dentro do caminhão controlando a 
manivela, o motorista despeja na caçamba onde os dentes do 
moedor a tudo engolem num minuto. Cem por cento automatizado! 
Quando o caminhão solta os contêineres verdes de volta na calçada, 
um estrondo se produz, som misterioso que vem de seus interiores 
ocos, prontos para serem mais uma vez preenchidos com restos de 
comida, produtos vencidos e caixas com naftalina. 

Os tempos foram se passando, as superintendências se 
sucedendo uma à outra, e os contêineres já não pareciam tão bonitos 
e lustrosos. O verde claro, esmeraldino, dos contêineres outrora 
novos, foi se tornando escurecido sob as manchas e crostas. A 
alavanca do caminhão deixou nos corpos de polietileno a marca de 
suas garras. Mas não só do caminhão eram as garras, nem tão 
somente dos cachorros; unhas humanas também os marcaram. Sim, 
as pessoas começaram a perceber que naquele lixo nem todo o resto 
havia se estragado por completo. Quem pela calçada caminhasse, 
além de prender a respiração, era obrigado a desviar dos humanos 
que trepassem nos contêineres, ou que estivessem de lá saltando, 
vitoriosos, com uma perna esticada e um saco na mão. E o papelão, 
que de noite em qualquer canto vira leito. Então as pessoas 
começaram a feder como os contêineres verdes, embora tanto 
fizesse, afinal, havia tempo que pelas ruas já não se podia andar, 
senão com o nariz tapado. 
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A situação piorou quando os lixeiros entraram em greve. A 
superintendência quis negociar, voltando atrás na questão do seguro-
desemprego, mas era tarde. Aos contêineres verdes já não 
estrondava o caminhão, senão as pernas, aquelas mesmas que 
outrora corriam a seu encalço. Pernas fortes, trabalhadoras, que se 
negam a galgar o lixo, facilmente viram de ponta cabeça um 
contêiner. Mas as bocas, por mais poderoso que seja o seu grito, 
precisam de qualquer forma comer, e afinal o lixo está sempre aí. 
Sem que o caminhão voltasse a rodar, a greve dos lixeiros foi se 
desfazendo, até que se “pacificaram” seus últimos restolhos. Agora 
na cidade, além de silêncio, faz um fedor de arrepiar os cabelos, 
como nunca antes fizera. E nos contêineres verdes, além dos restos 
alimentícios e caixas com naftalina, apodreciam, em seus macacões 
laranja, os cadáveres de muitos desses revoltosos. 

Houve quem se incomodasse profundamente e até quem se 
escandalizasse. Mas se uma mão tapa o nariz, resta outra com que 
tapar os olhos. E todavia houve quem tivesse boca para comer e, com 
os contêineres cheios e as barrigas vazias, os cadáveres não 
pareceram um empecilho. As pessoas que saltavam dos contêineres 
verdes, com nas mãos uma perna alheia, amputada e necrosada, 
começavam também elas a cheirar cadáver, e pelas ruas, além de 
tapar o nariz e os olhos, não raras vezes era preciso correr do ataque 
zumbi. Os seguranças dos restaurantes e mercados e lojas 
começaram a “abater preventivamente”. E, como não havia mais 
faxineiras para os jogar nos contêineres, nem lixeiros para os 
transportar ao caminhão, eles apodreciam ali mesmo, no pavimento 
da calçada. Os clientes, de nariz tapado, saltavam sobre os cadáveres 
e entravam nos restaurantes, cujas janelas foram cimentadas e os 
portões reforçados; seguranças munidos de metralhadoras 
protegiam as embalagens dos mercados, e as lojas lançavam mais e 
mais naftalina nos contêineres para conter a infestação. Um biscoito 
de maisena estava custando o olho da cara, olho que poderia ser 
arrancado da cara alheia ou da própria, não importa: já ninguém mais 
queria ver, nem respirar, nem viver, embora comer muitos 
quisessem. 

Entendendo-se com a crise, os restaurantes começaram a 
segurar em seus bufês os restos, e os mercados em suas prateleiras 
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os produtos vencidos, os quais vendiam por trinta, quarenta, 
cinqüenta, setenta por cento de desconto, mas nunca botavam para 
fora no lixo. Os que tivessem olhos na cara e nariz para tapar, mesmo 
assim iam ficando verdes, não de fome e sim porque a podridão que 
comiam era de primeira qualidade. Já aqueles, que ficaram para fora 
dos restaurantes e mercados, mas viviam e morriam dentro dos 
contêineres, primeiro ficaram verdes, depois roxos e pálidos, até que 
o tempo os varreu. A isso não se premeditou como medida sanitária, 
foi apenas um reflexo da curva econômica: tendo a podridão 
valorizado seu preço e os restos não mais sendo lançados aos 
contêineres, até o último cadáver foi comido pelo último zumbi a 
quem por fim comeu o cão. E tudo foi voltando ao normal outra vez, 
já se podia andar pela rua sem tapar o nariz e da calçada lhe 
espiavam, com a boca entreaberta, os pacatos contêineres verdes. 

 
A Dama da Noite 

 
Quando há dez anos se instalou em Paraíso das Garças uma 

refinaria petroleira, o negócio foi anunciado como uma promessa, 
para toda a região, de geração de riquezas, emprego, infra-
estrutura… Na prática, asfaltaram-se algumas vias, por onde passam 
grandes caminhões de cenho franzido; das cancelas de um 
condomínio fechado com nome francês saem e entram automóveis 
de luxo, que disputam vagas nas garagens do supermercado Pão de 
Açúcar ou da escola Waldorf. Mas nos rincões próximos a vida 
continua a mesma: as galinhas atravessam as ruas de terra sem 
receio, o som dos cortadores de grama ecoa dos quintais e, nos 
pontos de ônibus, demarcados por simples estacas no chão, os 
vizinhos conversam sobre as vidas uns dos outros. Apesar do tom 
apocalíptico com que pintam o horizonte as torres da refinaria, 
sempre cuspindo bolas de fogo e nuvens espiralando no ar, até que é 
bonito de ver. Dá a sensação de permanente crepúsculo, mesmo à 
noite, a luminosidade alaranjada nos jardins, já numa hora em que só 
se ouve, lá no fundo do curral, o bater de orelhas de uma vaca e, às 
vezes, vindo da estrada, a trombeta nervosa de uma buzina de 
caminhão. 
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Seo Manoel nunca desistiu do sitiozinho. Criar animais, regar as 
plantas e sentar na rede com o chimarrão, é seu estilo de vida. E sua paixão 
— porque todo homem, até o mais provençal, cultiva sua arte — a criação 
de flores ornamentais: orquídeas, gardênias, crisântemos… e sua predileta: 
a dama da noite. Só uma flor realmente mágica é capaz de encantar, depois 
que toda a ilusão do mundo visível escureceu, sem o artifício da cor, 
guiando seu amante pelo jardim, pela simples doçura do perfume, até o 
lugarzinho na estufa onde o aguarda, na posição de sempre, a cadeira de 
espreguiçar. 

Seo Manoel já é um senhor de idade e, cheio de vida, quer viver mais 
de cem. Por isso trocou o cachimbo pelo chimarrão. Todos conhecem os 
malefícios do tabaco. Além do mais, para os jovens são insignificantes as 
oscilações na qualidade do ar, mas desde que essa pigarra começou e o 
chiado, de leve, no peito, as idas ao médico se tornaram uma constante. O 
doutor garantiu que os enfisemas não devem piorar, basta seguir algumas 
recomendações, a principal delas: evitar o contato com a fuligem. Fácil falar! 
Nas horas críticas, em que as labaredas se levantam alto das chaminés, ela 
cai, como pequenas pétalas cinzas, sobre a grama ou o piso da varanda, até 
se desfazer com o vento, e de modo geral está assim, dissolvida no ar, 
imperceptível aos olhos, sem cor, ao olfato, sem odor, mas em todos, todos 
os lugares. Abrindo-se o armário da cozinha, atrás de um prato ou cumbuca, 
na fina camada de cinzas pode-se desenhar com o dedo um coração. 

Seo Manuel é um homem humilde, um tipo rústico e, não 
obstante, também conhecedor dos prazeres. Uma vida normal, com 
tudo a que tem direito, o doutor recomendou, bastando seguir as tais 
“recomendações”. Na mais segura delas seo Manoel investiu bem 
umas quinze parcelas de sua parca aposentadoria. Foi a primeira vez 
que entrou no Outlet Shopping Mall, por entre os automóveis de 
luxo, com o seu carrinho de feira. Carrinho que nunca transportara 
nada igual. Lá está ela, na cômoda ao lado da cama, junto à 
dentadura, olhando para ele. Estamos falando não de uma simples 
máscara hospitalar, mas uma daquelas, com um par de tubos laterais, 
que purificam o ar e fazem um barulhinho robótico, puro fetiche. 
Talvez pareça estranho, estar a todo o tempo com um segundo rosto 
colado ao seu, mas quando se prova sua utilidade, como óculos, por 
exemplo, já não se pode viver sem, e se descobrirá que a máscara 
inclusive tem seu charme. Respirar, com certeza, ar puro, livrar do 
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tórax o peso de tanto puxar e puxar o ar, pesado de fuligem, que 
baforam as chaminés. Mas também sentir-se jovem, vigoroso e, até 
mesmo, imortal por um momento; afinal, enquanto o rosto 
envelhece, a mascará de lata permanece a mesma, respirando por 
ele e — ai! — ora arfando, ora rosnando, ora gemendo, a depender 
da emoção no momento: a tudo ela capta, sutil! 

Seo Manoel só tira a máscara em certas situações. Beijar a 
Dona Raimunda, já se tornou raridade. Mas sim, todo santo dia 
comer a sopa que ela com carinho prepara: cebola, beterraba, 
mandioca e tudo o mais que dá em sua horta. Galinheiro também há 
no seu jardim. E, claro, ela — a sagrada, — a estufa: o único lugar, o 
paraíso onde Seo Manoel se despe de sua máscara — aqui não é 
preciso! Aqui há o perfume das flores. E para esse perfume a máscara 
não serve (o seu único defeito!), a quintessência que ela não 
consegue captar! Para esse perfume até as narinas desejariam deixar 
de ser narinas e sugar o néctar como pela bomba do chimarrão, ser 
um beija-flor mecânico e vibrante de prazer. 

Seo Manoel chega, adentra aquela atmosfera milagrosa, senta-
se na cadeira de espreguiçar e, retirando com a mão a máscara, 
declara à Dama da Noite o seu amor. Dos ramos, iluminados pelo 
distante apocalipse das chaminés, brotam uns olhinhos brancos, 
como pequenas trombetas soltando doçura, a prova de que o paraíso 
é aqui, nesses 50 m2 da estufa, envoltos numa tela como num véu de 
noiva. Pensar que os homens derretem pedras, detonam montanhas, 
constroem e destroem usinas inteiras para destilar o que não vale, 
nem seu mais valioso diamante, uma gota desse mel. E ainda pagar 
esse preço: cinzas no ar! Refinaria, eles dizem; e nada é mais refinado 
que o perfume dessa dama. Pensar que os homens mais poderosos 
enriquecem, levantam muros e, podendo comprar os vinhos mais 
caros, vivem infelizes por não ter um desse cálice perfumoso. Nesse 
momento Seo Manoel se sente um rei ao lado de sua rainha. Só ele 
conhece o segredo, e sorri. Esse sorriso, que em breve levará para a 
tumba, por hora ele tapa com a máscara outra vez, recomeça o 
barulhinho da respiração artificial, e Dona Raimunda já deve estar 
com o jantar à mesa. 
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Alê Motta | Nasceu em São Fidélis, interior do estado 
do Rio de Janeiro. É arquiteta formada pela UFRJ. 
Participou da antologia 14 novos autores brasileiros, 
organizada pela escritora Adriana Lisboa. É autora de 
Interrompidos (Editora Reformatório, 2017) e Velhos 
(Editora Reformatório, 2020). 

 
desculpas 

 
ou preto e sou velho. Diferente da maioria dos pretos no 
Brasil, sou rico. Moro num condomínio sofisticado, num 

bairro de brancos que acham muito esquisito a minha família preta 
morar ali. 

Tenho setenta anos e pratico muitos esportes. Gosto 
especialmente de corrida. 

Dia desses fui correr até a beira da praia. Na segunda quadra 
após o condomínio, passei em frente ao posto de gasolina. No 
momento em que passei, acontecia um assalto. 

Dois dentes quebrados, três costelas fraturadas, as maçãs do 
rosto raladas, nariz sangrando, braço esquerdo luxado. Cusparadas 
na cara, tapas na orelha, vários socos no estômago. 

Uns brutamontes me agarraram, me esfregaram no chão de 
asfalto e me levaram para a delegacia como suspeito. 

Meu advogado-branco veio me socorrer. Sou médico, sou 
dono de uma clínica, tenho três especializações, dou aulas, tenho 
vários livros publicados, falo quatro idiomas. 

Até agora ninguém me pediu desculpas. Ficam repetindo que 
eu sou preto, nem pareço um velho e estava correndo, como iam 
saber que eu não era um marginal? 

 
| conto do livro Velhos (Editora Reformatório, 2020). | 

  

S 
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Leonardo Almeida Filho (Campina Grande, 1960) | 
professor universitário, escritor, reside em Brasília. 
Publicou O Livro de Loraine (contos, Imprell/PB, 
1998), logomaquia (edição do autor, 2007), 
Graciliano Ramos e o mundo interior: o desvão 
imenso do espírito (EdUnB, 2008), Catálogo de 
benefícios: o significado de uma homenagem 
(Hinterlândia, 2010), Nebulosa fauna & outras 
histórias perversas (contos, Editora e-galaxia, 2013), e 
pela Editora Patuá, o livro de poemas Babelical (2018) 
e o romance Nessa boca que te beija (2019). 

 
o capador 

 
ode perguntar por aí a quem quiser e vão lhe confirmar. 
Todo mundo dessas bandas conhecia o sujeito. Conhecia 

de vista, pois Zé Firmino era homem de poucas palavras, um bruto 
com pouca história. Pela profissão que tinha, e que todos 
comentavam ao pé da orelha, com medo, até que se mostrava muito, 
pois era sempre possível encontrá-lo no bar do Peixoto, na esquina 
da 11 de Setembro. Não estivesse por ali, era só bater na casa dele. 
Não tinha erro. Não se escondia de ninguém. Mas isso foi antes, bem 
antes de ele ganhar fama e se tornar lenda por estas bandas. 
Desapareceu, virou um fantasma que metia medo em todo mundo. 
Seu paradeiro tornou-se um mistério. O que se sabe é que ele levou 
muita gente para o outro lado. Era um cabra frio. Dois olhos gelados 
que quando grudavam na gente dava um arrepio ruim. E é curioso 
notar que ele até que não tinha a cara feia, era bem apessoado, 
imberbe, traços finos, quase femininos, o que aumentava ainda mais 
a curiosidade: de onde vinha tamanha crueldade? Tinha a merecida 
fama de maior matador dessas redondezas e ninguém se metia com 
ele, nem a polícia, que fazia vista grossa àquela sucessão de defuntos 
que eram manchete de jornal, aqui e ali, de Santana à Freguesia de 
Água Funda. Quase todos na conta do Zé Firmino, normalmente 
pequenos proprietários em litígio com algum poderoso, um amante 
justiçado, um político em ascensão, um devedor inveterado. Quando 
aparecia um corpo de homem, só de olhar, já se sabia de quem era o 
trabalho. Essa sabença era fácil de ser sedimentada no conceito das 

P 
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gentes, uma vez que o matador costumava assinar sua obra 
arrancando os ovos do finado. Assim como lhe digo. Zé Firmino 
decepava o saco de todo o macho que eliminava, sem exceção. 
Capava o cabra como se capa um boi. Ele não se metia com 
mulheres, nem crianças, tinha lá seu código de ética. Quando o padre 
de Santa Rita foi encontrado no fundo da casa paroquial, isso há 
muitos anos, o que mais chamou a atenção não foi o fato de ele ter 
sido assassinado com um tiro certeiro de escopeta. O vigário era 
carta marcada para morrer, mexia com gente poderosa dali, defendia 
um bando de sem terras, comprava briga com fazendeiros e políticos, 
diziam que era comunista, não tinha medo de ninguém, acreditava 
que Jesus estava ao seu lado e o protegeria. Não protegeu. O que 
chocou mesmo foi encontrá-lo com a batina levantada até o pescoço, 
o rombo no peito, e a surpreendente ausência dos ovos, além da 
poça de sangue em que dormia o frio sono dos defuntos. Padre 
Baggio deve ter sido a primeira encomenda de Zé Firmino, pois foi o 
primeiro defunto capado que se tem registro. Discutia-se o porquê 
desse jeito de matar. Isso não é comum, pelo contrário, ninguém, por 
mais cruel que seja, sai por aí dando-se ao trabalho de castrar 
defuntos. Então, por que ele fazia isso? Discutia-se nas barbearias, 
nos bares, nas feiras. Uns sugeriam que ele queria dizer que era mais 
macho que suas vítimas. Outros inventaram uma história, nunca 
confirmada, de que ele havia sido casado e que a mulher lhe passara 
uns cornos bem passados e era por essa razão que ele deixava 
marcada a sua vingança arrancando os bagos de todo o macho que 
matava. Havia até quem jurasse de pé junto que ele, num ritual de 
bruxaria, comia a iguaria frita, com farofa, porque acreditava que ia 
lhe dar mais brabeza. A verdade é que ninguém nunca soube o 
motivo dessa estranha mania do grande pistoleiro da região de 
Santana do Faro, conhecido por muita gente como O Capador. 

 
* * * 

 
Gilvan, o Bacamartinho, era vereador em Goiana, cidadezinha 

localizada exatamente no meio do caminho entre Recife e João 
Pessoa. Sujeito gordo e suarento como meu primo Julião, casado com 
Marina, e tão safado quanto. Cabra sem palavra, enrolador de marca 
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maior, cheio de noveora, um vaselina completo. Filho do finado 
Pedro do Bacamarte, Gilvan acabou se elegendo vereador às custas 
do bom nome do pai que, durante muitos anos, foi também vereador 
do município e que, embora não tivesse feito grande coisa, também 
não tinha feito grande merda na investidura do mandato. 
Acreditando que filho de peixe é sempre peixinho, um punhado de 
eleitores o colocou na câmara local, lugar que, no fim das contas, ele 
pouco frequentava, preferindo sempre a companhia das quengas, 
dos bares, dos arrasta-pés da região. Foi justamente num desses 
assustados que desgraçou-se ao se engraçar por uma mocinha das 
coxas grossas, olhar molhado e lábios de pão doce. Juliana, dos 
olhinhos negros e levemente estrábicos, era filha única do velho 
coronel Alceste, neto de antigo usineiro e proprietário de um pedaço 
de terra fértil por ali. Homem rígido, de moral com mofo e limo, de 
costumes mais antigos que cagar de cócoras, sujeito-homem de 
palavra e zelo, Alceste tinha em Juliana a sua princesa, sua menina 
preciosa. Gilvan acabou se metendo com a morena errada. Quando 
ela comunicou, entre soluços sinceros, que as regras estavam 
atrasadas e que um filho seu estava a caminho, Gilvan, para 
desespero da mocinha, negou-se a reconhecer a paternidade da 
criança. Juliana pariu o filho do vereador já na zona, a casa de Lizete 
Rabada, para onde foi encaminhada pelo próprio pai, depois de 
aplicar-lhe uma surra e cortar-lhe os cabelos. Com espuma no canto 
dos lábios, disse ele à filha ao empurrá-la para fora do carro: Para 
mim, você morreu, desgraça. Mas as coisas não ficariam assim, 
impunes. Há uma lei maior na região: a lei da vingança. Por ali, safado 
não se cria, é o que dizem. Aqui se faz, aqui se paga, todos repetem. 
Espalharam que o Coronel Alceste deixou que as coisas esfriassem 
um pouco e foi procurar Zé Firmino com o trabalho: eliminar Gilvan 
Bacarmartinho. 

 
* * * 

 
Nessas terras de meu Deus, não existem segredos que 

perdurem. Quem quiser que se engane, eu não. Essas coisas não se 
escondem por muito tempo, são sussurradas pelos cantos, parece 
que pulam dos espinhos do mandacaru para o vento, e desse para as 
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frestas nas portas de madeira, chegando aos ouvidos do povo que, 
para esse tipo de assunto, nunca dorme. Coisas assim não se 
guardam facilmente, acabam vazando como infiltração no teto, na 
parede, fazem mancha, anunciam-se pelo mofo, pelo cheiro ruim que 
exalam, e assustam. Podem até não ser verdadeiras, mas quem se 
importa? Foi assim que cantaram, não sem uma gota de sadismo, ao 
pé do ouvido de Gilvan: “Estão dizendo por aí, soube agorinha, que 
contrataram Zé Firmino para matá-lo, visse? Andasse bulindo com 
quem não devia. Se eu fosse tu, fugia daqui, ia para bem longe, 
sumia.” Consciência é um embornal onde a gente guarda as coisas 
que não tem orgulho de ter feito. Vira e mexe, estão lá, hibernando, 
a vergonha, o arrependimento, o medo. Lembrou-se logo de Juliana e 
do velho coronel Alceste. Era coisa dele, engoliu em seco. A notícia 
caiu-lhe feito um tiro de bacamarte numa noite de silêncio, 
espantando grilos e corujas, tirando todo o sossego do vivente. O 
vereador sabia muito bem de quem se tratava e, num ato reflexo, 
movido pelo instinto inconsciente de preservação, levou 
imediatamente a mão aos ovos, pousando os dedos sobre eles, 
apertando-os com carinho e muito medo, como se o pânico 
antecipasse o corte entre as suas pernas. Eram as primeiras das 
incontáveis horas de pavor que ele teria pela frente. A situação exigia 
que ele adotasse medidas extremas, alheias à sua índole. Gilvan não 
era de briga, nunca foi. Não passava de um mau caráter, de um 
frouxo. Sempre fora assim, um covarde. Passou a andar armado e 
deixou de frequentar as festas, os bares, os prostíbulos. Tornou-se 
arredio, quase um monge. Era comum pegá-lo em silêncio, em local 
público, postado estrategicamente num canto que lhe possibilitava a 
visão de todo ambiente. “Não se sabe de onde vem o tiro”, ele dizia, 
“mas virá”. E ele acreditava nisso, pois a fama do matador Zé Firmino 
era de total eficiência. Ordem dada, ordem cumprida. Serviço 
encomendado, defunto entregue e, ele tremia ao pensar, os ovos 
cortados. Era esse o motivo para o seu grande desespero, ser 
encontrado com as pernas abertas, capado, humilhado, emasculado, 
exposto a Deus e ao mundo como um sub-homem, um eunuco, uma 
coisa desprezível, um maricas, um baitola. “Não!” Ele se dizia 
baixinho, “isso não. Um homem deve morrer homem, inteiro.” 
Redobrou o cuidado, passando a não sair de casa. Perdeu o apetite, 
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mergulhado que estava na paranoia absoluta. Qualquer barulho o 
deixava em estado de alerta, perdia o sono facilmente. Quantas 
vezes, durante a noite, vigiava, à janela, o movimento na rua deserta. 
Para Gilvan Bacamartinho, a vida perdera todo o sentido, tudo agora 
era apenas medo, não de morrer, que fique claro, mas de perder as 
partes e virar notícia em toda Goiana, Santana do Faro, Freguesia de 
Água Funda. Quando imaginava o jornal anunciando a sua morte, 
sentia calafrios terríveis, pois se via na primeira página, estirado, olho 
fixo no nada, capado, e todo o populacho nas feiras, nos mercados, 
nos puteiros, comentando e sorrindo de sua imolação. Viraria motivo 
de chacota. Foi quando ouviu o barulho de passos sobre as folhas 
secas da mangueira, no fundo do quintal. Levantou-se da cama num 
pulo. “Era Zé Firmino”, ele pensou e tremeu. O coração acelerado, o 
suor na testa, a arma engatilhada. “É Zé Firmino”, falava baixinho, “o 
matador infalível, uma cinquentena de machos capados no currículo, 
impossível escapar”. Tudo isso lhe vinha à mente, enquanto os olhos 
arregalados tentavam enxergar alguma coisa na escuridão do quintal. 
Apenas sombras que ele confundia com uma figura humana 
caminhando em direção à casa. Mas o barulho de passos era real, ele 
se dizia, e se encolhia com uma mão entre as pernas, protegendo seu 
tesouro, e a outra no .38 que pertencera ao velho Pedro Bacamarte. 
Um ruído na lateral da casa, perto do tanque de lavar roupa. Ele teve 
a impressão de ouvir alguém forçando a porta. “É ele, é ele”. 
Desesperou-se. Gilvan abriu a porta da sala e saiu correndo feito um 
louco pela rua. 

 
* * * 

 
Disseram as testemunhas que o vereador veio correndo 

desembestado pela calçada, parou em frente ao bar. Não falava coisa 
com coisa, assustado, tremendo como vara verde. Afirmava que Zé 
Firmino estava atrás dele e pedia que não permitissem que ele 
tocasse em seu corpo. “Não deixem que ele me toque, não deixem”, 
repetia. Encostou o trinta e oito na testa e puxou o gatilho. A gente 
não pôde fazer nada, disseram. A polícia não encontrou nenhum sinal 
do matador, apenas um casal de gatos no quintal. 
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* * * 
 
Meses depois da morte de Gilvan Bacamartinho, a polícia de 

Recife, seguindo uma denúncia anônima, invadiu um endereço na 
comunidade da Baixa da Égua, perto do rio, região de mangue. 
Segundo a denúncia, na casa de porta cor-de-rosa, a única do lugar 
com essa cor, se escondia o tal Zé Firmino. Os policiais o encontraram 
na rede, fumando calmamente. Não esboçou reação alguma: 
fumando estava, fumando continuou, como se nada estivesse 
acontecendo. Chamou a atenção dos policiais o fato de que o 
afamado e temido assassino era, na verdade, um sujeito de baixa 
estatura, franzino, corpo miúdo e gestos muito suaves. Nada que 
impusesse temor a quem quer que fosse. Não havia nele nenhum 
sinal de violência, era pura delicadeza e gestos afetados. No armário 
da cozinha, trinta e sete potes de vidro, cheios de formol, 
preservavam trinta e sete pares de testículos: era a prova inconteste 
de que o grande matador finalmente fora encontrado e preso. Mas a 
mais chocante descoberta desse dia aconteceu no IML, durante o 
exame de corpo de delito: Zé Firmino era, na verdade, uma mulher 
de nome Maria Rita das Dores dos Anjos, paraibana de Uiraúna, 
procurada há anos pelo assassinato do marido, de quem arrancou os 
ovos depois de meter-lhe uma peixeira no bucho e expor-lhe as 
tripas. Vizinhos disseram, à época, que Raimundo Nonato espancava 
regularmente a mulher, que um dia reagiu e sumiu no mundo. 

 
* * * 

 
Maria Rita afirmou ao delegado que nunca ouviu falar em 

Gilvan Bacamartinho. 
 

Brasília, julho 2020 (ano da pandemia). 
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toneladas na cabeça 

 
 queda levou três segundos e dezesseis décimos e se 
estendeu por três anos e cinco meses. Difícil precisar. O 

colapso exigiu uma nova percepção do tempo. A correria daria lugar 
à espera. A paciência substituiria a ansiedade. Mas, antes, foi 
necessário reiniciar o sistema com um suicídio nada metafórico. 
Então, olhei lá para baixo e pulei sem hesitar. 

Nada colapsa da noite para o dia. Trata-se de um processo de 
deterioração tão lento que ninguém repara até as estruturas 
desabarem de vez. Mesmo quando uma construtora derruba um 
casarão e faz brotar ali um edifício como se plantasse um feijão 
mágico, há o abandono, a especulação do terreno, a pressão sobre 
moradores, as brechas no zoneamento e uma campanha para 
depreciar o imóvel sem desvalorizar a vizinhança. 

Com um segundo, minha queda ainda parecia um voo. Eu me 
via com asas, confiante, inquebrável. Não era a primeira vez que me 
arriscava assim. Em 39 anos, escapei ileso de aventuras, acidentes, 
cirurgias, perdas, crises, paixões e desilusões. E cada ruptura me 
levava a um momento melhor. Então, por que me preocupar? No 
salto, estava bem confortável. Dinheiro no banco, saúde em dia, 
muita história para contar, um relacionamento seguro, início em um 
emprego estável, nenhum grande desafio à vista. Subi no parapeito 
daquela ponte em busca do caos. 

O primeiro sinal do meu declínio foi um tropicão quase 
imperceptível. Raspei a ponta do pé em um calçamento liso e plano. 
Achei graça. Mais tarde, um amigo que caminhava ao meu lado na 
rua comentou que eu tinha “um passo maior do que o outro”. Ri de 
novo. Um dia, voltando do mercado, perdi o equilíbrio e bati a sacola 

A 
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com os ovos contra um muro. Coloquei na minha lista de patetadas. 
Errei a porta e raspei o ombro no batente. Sentei-me na cama só 
para calçar uma meia ou vestir as calças. Puxei a perna esquerda com 
a mão ao entrar em um carro. Demorou um ano e meio até aceitar 
que desaprendi a andar. 

Mudanças não são repentinas. O Império Romano demorou, 
pelo menos, dois séculos para sucumbir, resistindo às invasões 
bárbaras, adaptando sua economia ao fim do sistema escravista e 
sucumbindo a disputas internas pelo poder. O colonialismo europeu, 
a monarquia francesa, o czarismo russo, todos os governos, 
ditatoriais ou democráticos, acumularam anos de declínio até sofrer 
revoluções ou golpes. 

Na metade da queda, pairou a dúvida, o receio de não estar 
preparado para aquilo. Tudo que fiz foi largar o corpo lá do alto e 
deixar a gravidade agir. Seria melhor abrir os braços, criando 
resistência ao ar? Talvez melhorar o ângulo de mergulho. Mas nunca 
fui paraquedista ou atleta de saltos ornamentais. Gastei todas as 
vidas a que tinha direito contando com a sorte e não por alguma 
destreza pessoal. Só comecei a cuidar da saúde depois que meu pai 
faleceu. De quê? De tudo, segundo o médico. Tive medo de também 
morrer de tudo. Sou especialista em perder em meses o que 
economizei por anos. Vesti uma armadura antirromântica para me 
proteger do impacto de uma rejeição. E deixei tantos projetos 
pessoais pelo caminho que poderia segui-los de volta até o ventre da 
minha mãe. 

Enquanto eu adaptava meu caminhar entre o compasso do 
Carlitos e a marcha do Robocop, notei que meu braço já não me 
pertencia. Ele tremeu quando levava o garfo à boca e eu fiz piada 
com testes psicotécnicos. Apresentou leves espasmos ao carregar um 
copinho entre a máquina de café e a mesa no escritório e eu fingi 
estar em uma gincana, equilibrando um ovo em uma colher. O médio 
e o indicador travaram na tecla Shift e eu brinquei que assim meus 
textos chamariam a atenção, escritos em capitulares. Abrir e fechar 
os dedos passou a ser um exercício de ioga. O teclado do piano 
perdeu o arpejo. A mão se escondeu no bolso do agasalho para não 
parecer de boneco de posto de gasolina. Após dois anos, eu aceitei 
que desaprendi a segurar objetos. 
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Mudanças são constantes, não têm fim. Formada há 4,6 
bilhões de anos, a Terra nunca deixou de se transformar. De poeira 
espacial, passou a uma bola de fogo. Mais uns milênios e já era uma 
nuvem de gases metano e amônia, vaporizando repetidamente até 
resfriar sua superfície e inundar tudo. Cerca de 800 milhões de anos 
se passaram até o planeta se solidificar e surgirem bactérias 
unicelulares por aqui. Evoluções, extinções, glaciações, colisões, uma 
torta mil-folhas de eras geológicas até a geografia atual dos 
continentes. E como a crosta terrestre não para de se movimentar, 
em alguns milênios a configuração será outra, sem que nenhum de 
nós testemunhe a mudança. Só sei que, depois do meu salto, o eixo 
do mundo entortou e ele ficou instável e bem mais lento. 

A um segundo da água, a corda elástica que segurava meus pés 
ainda não estava esticada. Perdi qualquer esperança de me salvar. 
Estava certo do fim, até o desejava. Chega logo! Mas demorou 
demais. Apresentei minha rendição. Larguei histórias sem fim, fotos 
jamais reveladas, desenhos apagados. Ao me deparar com 
encruzilhadas, muitas vezes optei em dar meia volta e ir para casa, 
não importa quão longe havia chegado. Acumulei paixões platônicas, 
deixei boletos vencerem, me dei alta da terapia. Restaram muitos 
verbos no futuro do pretérito. 

Estava acostumado a ter mulheres correndo atrás de mim. 
Literalmente, pois tenho pernas longas e andava rápido, sem motivo 
algum. Em geral, minhas namoradas eram baixinhas e sofriam para 
me alcançar. De repente, a moça com quem eu saía comentou que 
meus movimentos pareciam em câmera lenta e era eu que não 
conseguia acompanhá-la. No trabalho, também demorava demais 
para digitar um texto simples. Fui dispensado. Parei de me exercitar 
porque precisava de muito mais tempo para completar uma série. 
Caminhar na rua se tornou uma prova de obstáculos, como se 
buracos, postes, degraus e lixos não estivessem lá antes. Em vez de 
matar um prato como um esfomeado, meus almoços se 
prolongaram, com o esforço dobrado para cortar um bife. Em três 
anos, nenhuma resposta dos médicos para o meu colapso. Para eles, 
eu não tinha nada. E esse nada me levou a não sair mais da cama. 

O brasileiro Lazaro Schaller é o recordista mundial de mergulho 
de grandes alturas. Em agosto de 2015, ele saltou de uma plataforma 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 83 | 



a 59 metros em uma cachoeira na Suíça. Em pé, lesionando uma das 
pernas. Um ano e meio antes, pulei de cabeça de uma ponte de 50 
metros de altura ao praticar bungee-jump no norte da Argentina. Um 
erro de cálculo fez com que eu me chocasse contra a água sem 
qualquer resistência, o impacto de uma tonelada sobre o cérebro. Saí 
andando de lá. As sequelas só apareceriam bem depois, nos 
membros do lado esquerdo. E, sete médicos mais tarde, finalmente 
recebi um diagnóstico: micro AVC causado por uma pancada. 
Levantei da cama e comprei uma bengala. 
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processos 

 
lhou as feridas na perna. Mosquito? Mas aqui não tem 
mosquito? Eram várias. No início coçavam como o quê. E 

ele passava um bom tempo nessa fricção besta. Dava uma sensação 
de alívio rapidamente sumidia, pois, logo depois, vinha uma ardência 
de chamusco de solda. Em seguida, transformavam-se em umas 
bolinhas d’água. Coçavam o dobro. E ele, podendo ter aprendido algo 
quando da primeira vez, estourava a todas para que, em sequência, 
tornar a comichão aparecer, toda de novo. Por fim, restavam as 
minúsculas crateras rubras, como se Marte, infectado, expusesse 
suas entranhas escarlates em sarcomas pulsantes e vívidos. 

“As pintinhas”, como sua filha chamou, quando nasceu o 
irmãozinho todo cheio de sardas. Ele moreno. A mãe também. Mas 
mosquito? Aqui? E coçava mais a perna. Saiu de casa. Haveria de 
comprar inseticida ou um daqueles aparelhinhos de se ligar na 
tomada. Lembrou-se dos mosquiteiros de sua época: uma longa 
tenta de filó que se prendia ao teto e ia até encostar no chão. Os 
mosquitos não passavam pelos buraquinhos do tecido. Isso em tese. 
Acordava sempre todo encalombado e com um ou dez intrusos 
dentro da suposta barreira protetora. Detestava-os. Parecia que 
havia sido engolido por um fantasma. 

Ó, te aconselho, leve o aparelho, é bem menos tóxico que o 
aerossol. Ideal, ideal mesmo é mandar telar a janela. Não tinha como 
fazê-lo, o apartamento era alugado, seria a maior trabalheira 
conversar com o senhorio que já o havia deixado se instalar ali, por 
um preço abaixo do mercado, por ser amigo de infância de seu pai. 

O 
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Além do mais, não poderia arcar com despesa mais nenhuma por 
conta da mobília nova. Finalmente montara o quartinho dela. 
Percebeu que ela não queria mais dormir na mesma cama que ele, 
apesar de ser uma dessas king size, — Quase uma piscina esse 
trambolho! — e não se tocarem de jeito nenhum enquanto dormiam. 
Mas ele compreendeu: estava crescendo, amadurecendo, estava 
virando mocinha. 

Ainda não sabia se era mosquito mesmo, mas para que a 
pobrezinha pudesse ter uma noite descente de sono, resolveu se 
precaver. Dormir com mosquito fungando nos ouvidos é flórida! 
Assinara a Netflix só para que ela pudesse fazer algo além de jogar 
videogame e assistir a animes no celular. Para que fizessem algo 
juntos. Só assistia televisão com ela. Tomara certa aversão ao 
aparelho, depois da mudança. A solidão ficava mais palpável quando 
ficávamos aprisionados do lado de cá da tela. 

Na parede, um desenho. Seis, sete? Mandara emoldurá-lo de 
rosa e o pregara na sala (na verdade, fixara no quarto que ele fizera 
de escritório, com os livros e o computador, mas teve que recambiá-
lo para a sala, pois o cômodo, agora, seria dela). Um sorriso, meio 
aparição, meio tempo perdido, borrou-lhe o rosto. Lembrou-se do 
dia. Sentiu a presença de um membro fantasma há muito amputado. 
Ardeu-lhe a memória pacífica que ficava repousando, decantada no 
fundo do lago das emoções escondidas. Pigarreou sem muita 
convicção para si mesmo. 

Passou a mão pela perna. Os pequenos calombos lacrimejavam 
um líquido inodor e viscoso. Eram inúmeros. Mas como se nunca os 
vi…Será mesmo? Refez a lista do que comprara especialmente para 
agradá-la: milho para pipoca, sorvete de chocolate, coca-cola, 
cookies, doritos, sucrilhos, um pote descomunal de nutela — Esse 
negócio é de ouro? — e mais um monte de bobagens que 
adolescente adora. Retirou a pipoqueira do armário, para acelerar o 
processo e ficar mais tempo com ela do que na cozinha, retirou o 
leite e a manteiga do congelador, para que descongelassem a tempo, 
em se sobrando algo, retornaria com eles ao mesmo lugar, uma vez 
que não bebia leite nem usava manteiga, preferindo essa forma de 
manuseio a ter de jogar tudo fora toda vez que ela fosse embora. 
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Olhou para o relógio. O combinado era sexta às sete da noite 
ela já estar lá. Já ia sozinha até a sua casa. Treze anos. Puxa, parece 
que eu levava essa menina pelas mãos e que, numa virada de 
pescoço, já era essa moçona! Rapaz, estou velho, viu! Já está 
atrasada, essa menina! 

A batata da perna coçava. Um calombo bem no centro do 
cotovelo coçava. A superfície repleta de veias do seu pé coçava. 
Coçou a todos os lugares que lhe clamavam por unhas e esfregões. 
Mas será? 

Veio o assalto. O coração acelerou, a cabeça, instintivamente 
deu uma guinada simultaneamente ao tapa que se infligira na orelha. 
Sempre levava um susto quando os insetos lhe zumbiam dentro do 
ouvido. Desgraça! Conseguiu enxergá-lo. Correu atrás dele dando 
tapas, mão de encontro à mão, na tentativa de abater a aeronave 
inimiga. Pode me ferroar, seu… Minha filha, não! Saltou por cima da 
cama, saiu do quarto, no banheiro, viu quando pousou no espelho do 
armarinho. Como já houvera arrebentado a um desses, quando 
criança, tanto a surra quanto o castigo de três meses sem televisão o 
ensinara suficientemente a não bater com força nesse tipo de 
superfície. Aproximou a mão espalmada, mas o calor alertou o inseto 
que levantou voo e rumou para o quarto que agora era o dela. A 
força, a vibração e o prego mal colocado foram essenciais para o 
tombamento da memória: o quadro espatifara-se no chão. Não! 
Mirava os cacos, como se fossem lágrimas sólidas e cristalinas de sua 
própria carne, que se acumulavam ali, nem percebendo que o 
mosquito lhe escapara por entre os dedos. 

Tremia, receava ter alguma relação o incidente com a sensação 
de estar começando a perdê-la que se lhe adentrava a alma, a 
memória. Receou que ela já houvesse começado esse processo de. 
Libertação? Seria isso, para ela, liberdade? 

O celular tocou. Não sabia se o atendia ou se ia pegar a 
vassoura e a pá para limpar os cacos do extinto quadro da memória 
consumida, resolveu atender. Oi, coisinha linda do pai! Duas horas, 
Gigi! Duas horas de atraso, filhotinha. Hã, fala, o que foi? Ficar 
chateado? Não sei do que se trata, Gilbertine, amigas, é? Uma pizza 
no restaurante? Vir aqui semana que vem? Tá bom, bonitinha, pode 
ir, o pai não fica triste não, eu entendo sim. 
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Desligou. As vistas deram um salto livre e se esborracharam no 
chão. Suspirou. Uma quentura mole se apossou de seus olhos. 
Parecia que os cacos, agora, estavam ali. Pegou a vassoura e a pá, 
limpou o quarto da menina. Guardou o que sobrou do quadro. 
Tomara que tenha jeito de arrumar. Voltou com a pipoqueira para o 
armário, recolocou o leite e a manteiga no congelador. 

Ele entendia. Nessa época, nessa idade, as amizades são tudo. 
Foi assim com ele, quando adolescente. Pobrezinha, quase não tem 
amigas. Deixe que ela se divirta. Aqui em casa é muito chato mesmo. 
Convencia-se. Como quem o tenta apenas soprando bolinhas de 
sabão. 

Apagou as luzes do apartamento. Fizera sua higiene. A 
escuridão era total. Ia começar a dormir quando ouviu o zumbido. 
Levantou-se, pegou o aparelho que comprara mais cedo no 
supermercado e o pôs na tomada, deitando-se logo em seguida. 

Pensou. Ergueu-se rapidamente e, o mais veloz que pode, 
retirou o aparelho dali, torcendo para que não houvesse tido tempo 
suficiente para surtir efeito. Quedou-se quieto por um tempo. Olhos 
arregalados, encarando o tudo em sua vida que representava aquele 
breu, quando, quase uma hora depois, escutou. Zzzzzzzzzzzzzzzzzz. 
Aquilo lhe trouxe alívio. Precisava daquela companhia naquela noite. 
Precisava muito, naquela noite solitária. Naquela noite solitária e 
longa. Soube, ali, naquele momento, que o processo já se iniciara. 
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passos na esfera lunar 

 
ocê dava um gemido fundo quando me ensinava a 
entender o mar. Além disso, devo acrescentar que, nessa 

miragem, você levava mais tempo para piscar. Foi assim que tatuei o 
caleidoscópio da sua retina na minha memória e ainda posso retratá-
lo de forma exata. Já era hábito, chegava a passar um tempo 
avantajado nessa introspecção. Donana dizia que era maluquice; o 
tio, que era evocação dos entes idos. Pluralidade nas crendices nunca 
faltou na nossa família. 

O fato é que eu invejava o seu descaso com o mundo, seus 
momentos solitários, você conseguia ir para longe dessas terras de 
ares salgados. Eu não, escravizado no próprio território. “Menina que 
vive no mundo da lua”, as tias comentavam. Falando nisso, 
achávamos graça das pessoas que duvidavam do homem na esfera 
lunar, questionamento comum por essas bandas. Saíamos imitando 
passos flutuantes e sem gravidade. Virou nossa zombaria preferida, 
onde quer que estivéssemos, mesmo em público. 

Intelecto Divino, foi a expressão que você usou, quando um 
dia, depois de roubarmos a garrafa do tio, começamos a soltar 
intimidades nunca ditas e eu lhe questionei sobre suas miragens. O 
que me deixou ébrio não foi a cachaça, nem o seu vocábulo, mas a 
sua intimidade com o assunto. Mangou de mim, querendo me 
despistar. Eu zonzo, por ter dito algo, que naquela altura era mais 
íntimo meu do que seu. 

Numa noite dessas, você mirou e ficou. Por instantes quase 
acreditei no chamado de familiares antigos, mas entendi ser mais 
profundo do que isso. Por mais especialista em te observar que eu 
fosse, esse conhecimento já necessitava uma ciência desconhecida. 
Fiquei na sua frente, como espectro, vidro limpo, cristal reluzente. 

V 
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Chamei três vezes seu nome de duas sílabas fortes, foi assim que te 
invadi. 

Um frágil eco me guiou, claridade demais, perdi a vista naquela 
espécie de portal. Seu pulso marcava que eu tinha pouco tempo para 
desbravar o seu vazio. Eu corria, amedrontado, com receio de nunca 
mais querer sair de ti. Pelo amor de meu Pai, Dora, que visão 
apocalíptica. Como você conseguia manter um pingo de sanidade? 
Ao mesmo tempo, você era colorida demais, tons que jamais havia 
conhecido. 

Vi a morte, quando o tio Agenor lhe abusava pelas saias de 
menina. A professora amarga do primário lhe repreendendo por seus 
assobios de alegria. Quis te pegar no colo, mas estava inteiramente 
dentro de ti, e mesmo que eu quisesse te afagar não conseguia 
colocar meus braços para fora. 

Ainda assim, Dora Maria, encontrei alento. A voz do vô 
cantarolando para dormirmos. O arrepio na espinha quando você me 
via chegar, o sabor do mungunzá lhe fazendo festa, os seios fartos da 
senhora sua mãe lhe alimentando de existência, seu pequeno 
coração se formando até a primeira batida. 

Voltei num ronco de laringe, cuspido para fora. Você sorria, 
Dora, caçoando. Eu correspondia aliviado. Não cometeria o erro 
habitual de lhe julgar. Tamanha impotência me restava, sabia que 
jamais conseguiria te expulsar de mim. Ainda que fosse eu quem a 
tivesse penetrado. Seu coração tocado e retocado numa repetição 
sem fim, movimento sem descanso, passou a me orientar. Para 
minha surpresa, nunca mais vi uma miragem sua. Como se não 
precisasse mais buscar explicação para nada, voltou a assobiar sem 
ser repreendida e seguiu com passos na esfera lunar. 
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versão brasileira 

 
Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar 

Tem o Atlântico, tem vista pro mar 
(Raul Seixas) 

 
ne-caipirinya-sir?, me perguntou a garçonete, uma garota 
tão redonda que parecia ter sido desenhada com nada 

além de um compasso, assim que eu e Erika nos sentamos. Era tudo 
um mal-entendido: primeiro porque eu falo português, segundo 
porque eu logo descobriria que aquilo mal poderia ser qualificado 
como caipirinha. Eram sucos de frutas com vodka, sakê, rum, 
qualquer líquido menos cachaça e qualquer fruta menos limão. Eu 
respondi a ela yes-please, sem contradizer o que minha própria cara 
vermelha sugeria. Sempre acontece de acharem que sou gringo. É o 
preço que pago por ter olhos azuis e pele tão branca que revela as 
veias da mesma cor. Erika deixou escapar uma risada assim que a 
mulher saiu, levando a mistura de gelo derretido e guardanapos 
deixada pelos ocupantes anteriores da mesa. Reconheci a expressão 
marota em seu rosto. Era algo que a gente fazia no início de namoro, 
desde que voltamos do intercâmbio na Austrália, onde nos 
conhecemos, mal saídos da adolescência. Isso de nos passar por 
gringos enquanto fazíamos as coisas mais corriqueiras, na pizzaria ou 
no mercado, pedindo ajuda no metrô, comparando no bar as cervejas 
locais com as da nossa fictícia cidade natal no interior do Canadá, 
disfarce perfeito para o sotaque apenas passável do nosso inglês. 
Começava assim, com esse olhar que ela estava fazendo, que incluía 
um levantar de uma sobrancelha quase invisível de tão loira, e a 
partir dali só falávamos em inglês entre nós e com os outros. Olhando 
para o céu, aceitei o papel com um simples isn’t-this-lovely-my-dear, 
que ela respondeu com um elegante yes-indeed, e fui preenchido por 
uma alegria que só poderia ser sentida por quem há muito não via o 
mar, enfurnado em sua gelada vila canadense. Era bom ver Erika 
sorrir. 

O 
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O gosto de vodka barata se sobrepunha ao morango da so-
called-caipirinya, fazendo meu rosto queimar ainda mais. A língua já 
enrolava, mas nós mantínhamos a conversa em inglês, 
comentávamos os pedidos das mesas ao lado, nos perguntávamos o 
que haveria nas pequenas ilhas ao redor da praia, observávamos o 
barco de pesca ao longe, nos perguntando quais seriam os peixes 
típicos deste litoral, tomando sempre o cuidado de não notar a 
mulher grávida que se bronzeava na areia. Depois de meses horríveis, 
experimentávamos o exotismo de sermos dois gringos pagando caro 
demais por um drinque ruim em um dia de sol. Comendo e bebendo 
sem pensar nas contas bancárias minguando, apesar de saber que os 
imaginários dólares canadenses nunca chegariam a cair. Nadamos no 
mar de águas escuras, eu com calção colorido e Erika com o maiô de 
corpo todo, escolhido para esconder as listras vermelhas que 
ilustravam sua barriga. A versão canadense de nós dois mergulhava e 
jogava a água pra cima, e se esquecia de renovar o protetor solar 
como crianças, e gritava oh-no-don’t-you-dare antes de ter a cabeça 
afundada pelo outro entre as ondas e emergir com as mãos no ar, 
prontas para a efusiva vingança. A versão canadense de nós dois 
poderia, ao fim de duas semanas, pegar o avião de volta para o 
Canadá, com nossos bronzeados que descascariam quase 
imediatamente, como se fosse efeito do choque térmico, onde 
contaríamos para colegas chamados Frances e Colin sobre nossas 
aventuras brasileiras e então voltaríamos para aquela vida 
imaginada, onde havia noites de jogos de tabuleiro e limpadores de 
gelo e onde os bebês tão esperados não morriam durante o parto. 

O sol se pôs e tentamos puxar os aplausos, mas não era aquele 
tipo de praia. Pedimos the-check-please e entramos no carro, para 
procurar a pousada que meu cunhado tinha reservado, cuidando do 
check-in e toda a papelada. Vantagens de ter um agente de turismo 
na família. Dez anos atrás, essa brincadeira acabava logo, depois de 
uma ou duas horas, assim que o primeiro de nós deixasse escapar 
uma palavra em português. Desta vez era como uma partida de tênis 
perfeita, os dois jogadores lançando a bola para outro sem que 
nenhum errasse ou tropeçasse. A cada movimento a adrenalina 
aumentava: uma sílaba errada, um tropeço, um uau em vez wow 
estilhaçaria a vida boa e leve que conseguimos manter durante a 
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tarde inteira. E assim nossa pousada virou our-inn, e como chegamos 
lá virou how-do-we-get-there. Quando nos apresentamos na 
recepção da pousada, Erika e Benjamin foram pronunciados como 
Ehricá e Béndjamin, com a conivência do meu sobrenome ambíguo. 
Não era tarde. O sono pesava nossos corpos pouco habituados a sun-
and-salt, amolecidos pela vodka e uma leve desidratação. Dormimos 
sem desfazer as malas e posso jurar que sonhei em inglês. 

Acordei com a pele ardendo e Erika me desejou good-morning, 
enquanto eu me besuntava de loção. It-was-obvious que o jogo ainda 
estava acontecendo. Ela tinha separado uma camiseta de turista que 
tínhamos comprado em Paraty uns dois anos atrás, e um chapéu de 
praia que me fez parecer o mais gringo entre todos os casais de 
gringos no breakfast, onde uma garota enorme de grávida servia o 
café. Pelo som ao redor, éramos os únicos brasileiros hospedados. Só 
meu cunhado mesmo conheceria esse segredo bem guardado, essa 
praia do tipo exportação. Era agradável ouvir diferentes línguas, os 
ritmos e tons misturados, instrumentos em uma mesma música. 
Propus que a gente skip-the-beach, pra dar um descanso aos meus 
ombros, que emanavam uma aura de calor. Teríamos ainda duas 
semanas de vacation pela frente. Praia do Alemão era o nome 
daquela vila pequena, pouco acima de Ubatuba. Nunca tínhamos 
heard-about-it até a indicação do nosso cunhado. Minhas férias já 
estavam marcadas para aquela época, quando a Erika voltaria da 
licença maternidade. Nós dois precisávamos sair de casa. Sair de 
perto daquele quartinho pintado de amarelo. Talvez achar um lugar 
bonito para espalhar o montinho de cinzas que tínhamos pensado 
em chamar de Talita. Mas a nossa versão canadense não estava em 
busca de um penhasco de onde jogar a tristeza. Nossa versão 
canadense queria apenas caminhar, tirar fotos, comprar 
quinquilharias. Observar the-locals e tomar açaí como se nunca 
tivéssemos visto aquela pasta roxa antes. 

Mesmo com a gente protestando que just-bananas-please, a 
atendente colocou de tudo no açaí. M&Ms, leite condensado, leite 
ninho, frutas cristalizadas. Brazilian-Way, ela sorriu, entregando os 
dois potes, depois enxugando a mão no avental que cobria sua 
barriga. Os nossos dedos gelavam enquanto caminhávamos pela vila, 
que era muitas vezes bigger-cleaner-and-more-organized do que 
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imaginávamos. Havia um hospital recém-construído, ainda cheirando 
a tinta, com pirâmides de cascalho e pedrisco ao redor. Todas as ruas 
eram asfaltadas, contrastando com os trechos de terra e vias 
esburacadas que havíamos tomado pra chegar ali. Canteiros cheio de 
flores dividiam a rua principal que beirava a praia. Havia uma estátua 
de Iemanjá pintada de branco e azul. Os barcos dos pescadores 
pareciam novos na ponta da praia. Um parquinho com os balanços 
rangendo ao vento. Tudo parecia brand-new. Era como se tudo ali 
tivesse acabado de se materializar. Caminhamos ao longo da praia de 
volta para a pousada. Erika parava de quando em quando para catar 
uma conchinha: look-how-pink-it-is. Não era temporada, havia uns 
poucos guarda-sóis espalhados aqui e ali, casais se bronzeando, e 
mulheres com grandes barrigas aproveitando as sombras naturais 
das árvores que cresciam ao longo da orla. Por que tinha que ter 
tantas grávidas ali? Ou era eu quem não conseguia deixar de notá-
las? Felizmente, Erika estava compenetrada no chão de areia, a 
palma cheia de conchas miúdas, algumas lascadas, outras ainda 
presas aos seus pares, asas endurecidas de borboleta. Passamos o 
resto do dia dormitando e lendo sob a varanda da pousada e subimos 
para tomar um banho no chuveiro, que era excelente, melhor que o 
de casa. 

No saguão, dois outros casais esperavam o horário do jantar. 
Um homem alto e ruivo, de bigode, brincava com os dedos da 
esposa, uma loira gordinha de pele fina. O outro casal era pequeno e 
mais velho e ainda vestia as roupas de praia. Os dois baixinhos 
abriram sorrisos quase simultâneos ao nos ver, enquanto os outros 
dois apenas acenaram. Anxious? Perguntou a baixinha, e como não 
tínhamos almoçado por causa do açaí, respondi que yes, estávamos 
com muita fome. Eles deram risada e logo começamos a conversar. 
Um dos casais era sueco, o outro, holandês. Ninguém pareceu 
duvidar da nossa canadensidade. Erika de repente ficou mais falante 
e animada. Fazer meia dúzia de brasileiros acreditarem que éramos 
de fora era uma coisa. Fazer o mesmo com gente que deveria ser 
muito viajada era harder-and-dangerous. Naquela meia hora ela 
falou de tudo: que eu era tradutor e ela era contadora, que não 
tínhamos filhos, que gostava da praia, mas odiava acampar e que sua 
mãe tinha tido câncer de útero, assim como a holandesa que gostava 
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de dar detalhes demais. Era tudo verdade, tirando o Canadá. Meu 
orgulho pela performance de Erika só era atrapalhado pela 
impaciência dos suecos, que no momento interpretei como muita 
fome e alguma falta de educação. Enfim a dona da pousada apareceu 
dizendo que the-dinner-is-ready. 

O salão estava organizado em três mesas pequenas, e cada 
casal seguiu para uma. Quem servia a comida era uma jovem de 
tranças pretas, com uma barriga tão avantajada que Erika, que se 
lembrava bem de como era tentar se mover com outro ser humano 
dentro de si, se levantou para ajudar, e pediu para que ela sit-down-
a-little-bit. A moça parecia não entender muito bem, e Erika teve que 
gesticular até que ela se acomodasse. Que raiva da dona daquele 
lugar. Perguntamos, numa língua que misturava inglês e mímica, se 
ela deveria estar trabalhando, de quanto meses ela estava? Ela 
levantou as duas mãos, uma com todos os dedos à mostra, outra com 
apenas um escondido. Ela olhava para baixo o tempo todo. Pensei 
que estivesse com vergonha de estar sentada em vez de trabalhando. 
Ela nos perguntou where-you-from, num inglês decorado e precário. 
Tentamos contar sobre nossa cidadezinha fictícia onde havia um lago 
onde as crianças patinavam no inverno. Mas ela não parecia 
compreender e falar disso já não fazia Erika sorrir. Os outros dois 
casais viravam para olhar nossa mesa não uma vez, nem duas, all-
the-time. Perguntei what’s-your-name e ela disse Miranda, 
levantando com dificuldade e indo servir as outras duas mesas. 
Levamos nossos próprios pratos para a cozinha, incomodados com a 
perspectiva de Miranda ter que carregar tudo aquilo naquele estado. 
A barriga da moça parecia um mundo e sua gravidade atraía os olhos 
de Erika. Nossa outra vida começava a falhar. Perdia altura, voltava 
ao chão. Éramos só um casal de brasileiros com uma caixinha cheia 
de cinzas no fundo da mala. 

Que merda. Foram minhas primeiras palavras em português 
em quase dois dias. Foi assim que eu encerrei o jogo, entreguei os 
pontos. Que merda. Nossa versão brasileira precisava de uma bebida 
forte. Pegamos o que havia no frigobar, umas latas de Coca-cola e 
minigarrafinhas e passamos a noite cantando canções de ninar para 
Talita. Passamos todo o dia seguinte trancados, cortinas fechadas 
para bloquear a dor que a luz impunha aos meus olhos, abrindo a 
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porta somente para receber o serviço de quarto. Os sons do hotel 
funcionando martelavam minha cabeça, insuportáveis. Foi nosso 
último dia em família. Eu, Erika e Talita. 

Decidimos espalhar suas cinzas na praia ao amanhecer. Nossa 
versão brasileira caminhou até as pedras, com o mar batendo nas 
canelas, e tirou a tampa da caixa, não virou, não sacudiu, deixou o 
vento soprar e soprar até levar tudo. Ficamos um tempo segurando 
uma caixa vazia e olhando para o céu nublado e as árvores de troncos 
finos, inclinadas pelo vento como se tentassem fugir. Ainda estava 
frio e preferimos calçar os sapatos e caminhar de volta pela cidade. 
As lojas não estavam abertas, a padaria estava fechada, a banca de 
revistas também. Tudo estava quieto, tirando o hospital 
branquíssimo, na frente dele um carro com as portas da frente 
abertas. O casal de suecos conversava com a dona da pousada, que 
tinha nos braços o que me pareceu ser um cobertor enrolado, mas 
que se mexia e chorava. A sueca estendeu os braços e pegou a 
criança, a segurou longe do corpo por um segundo, como se a 
inspecionasse. Então a abraçou e entrou no carro enquanto o marido 
trocava gentilezas com a dona da pousada. 

Na manhã seguinte, quem serviu o café da manhã não foi 
Miranda, mas outra mulher, esta também extremamente grávida. 
Perto da mesa que oferecia sucos e frutas cortadas, o casal de 
holandeses conversava com ela. 
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o ofício da fome 

 
 amizade, por vezes, impõe-nos estranhas obrigações. Não 
me julgo, falando honestamente, à altura da tarefa que me 

coube desempenhar em memória de meu velho camarada Florentim 
Avesso, cujas partes finais enterrei na tarde de ontem após tantos 
meses de dolorosas experimentações. Creio, porém, que, se me 
negasse a satisfazer seu último pedido, a deslealdade dessa recusa 
evasiva anularia de uma vez todos os méritos da verdadeira devoção 
com que acompanhei as etapas finais de sua longa penitência. 
Informo de antemão que jamais reivindiquei qualquer compensação 
em troca da assistência assídua que dediquei às suas crescentes 
necessidades, e que tampouco pretendo servir-me deste relato para 
granjear em meu favor a atenção pública, se é que minhas palavras 
sairão à luz um dia. 

Seria, sem dúvida, desejável e correto introduzir este 
depoimento com uma síntese cronológica dos fatos que precederam 
à radical resolução de meu amigo, mas Florentim nunca me 
confidenciou os motivos que o haviam determinado a se submeter 
voluntariamente a tão severas provações, e eu, a despeito de ter a 
princípio tentado desesperadamente demovê-lo de seu propósito, 
confesso que logo desisti de esperar qualquer esclarecimento ou, ao 
menos, qualquer justificativa, ainda que insensata ou absurda, que 
me permitisse situar seus atos no campo do martírio ou do delírio. 
Estou certo, ou folgaria muito de estar, de que meu amigo, ao me 
encarregar da missão de empreender narrativa de sua morte, 
tampouco tinha intenção de figurar nela como um herói 
incompreendido, capaz de inspirar nos corações ingênuos o anseio de 
repetir seu trágico exemplo. Por essa razão, serei prudente ao 

A 
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especular sobre os sentimentos que pareceram perturbá-lo, 
sobretudo nas suas últimas incisões, quando, ainda relutante, ele 
concedeu uma trégua à dor e aceitou morfina. Para ser fiel à 
promessa que lhe fiz e imprimir a este memorial o caráter 
desapaixonado que certamente agradaria a Florentim, guardarei 
silêncio sobre meus próprios juízos morais diante dos fatos que me 
disponho a descrever, e somente farei algum acréscimo de opinião 
ou hipótese quando for conveniente evitar que o leitor crie, a 
respeito de meu amigo, uma imagem imerecidamente atroz. 

Florentim procurou-me no consultório quando já havia perdido 
o pé direito, dois dedos da mão esquerda e o saco escrotal. Chegou 
só, arrimado a uma bengala de alumínio, sem marcar hora, e se valeu 
de sua deplorável condição física e de nossa velha camaradagem dos 
tempos colegiais para ser recebido imediatamente. De início, não me 
contou como tais acidentes se sucederam, e me deixou atribuí-los, 
com essa deliberada omissão, aos efeitos de um inexistente diabetes. 
Apenas algum tempo depois, eu atinaria que aquela visita tinha o 
duplo propósito de despertar meu interesse pelo seu caso e sondar 
minha discrição; de fato, se me fosse dado saber tudo de repente, 
uma repugnância invencível pela sua figura teria interditado 
definitivamente o diálogo entre nós. Ajudei-o a se despir, apalpei um 
pouco constrangido o ponto de sua castração e atestei afinal que, a 
despeito das estranhas cicatrizes de suas mutilações, Florentim 
gozava de uma saúde perfeita. Ele sorriu sem satisfação e se limitou a 
responder que aquela boa notícia o autorizava a dar seguimento aos 
seus projetos. Convidou-me a ir vê-lo em seu apartamento no fim de 
semana, a pretexto de compensar com um almoço a generosidade 
daquela consulta intempestiva e gratuita, e eu, supondo que suas 
evidentes dificuldades de locomoção deviam privá-lo de companhia, 
acabei por aceitar a proposta, embora não houvesse entre nós 
intimidade suficiente para justificar uma visita tão pessoal. 

Ao cumprimentá-lo na chegada à sua casa, notei a falta do 
terceiro dedo na sua mão esquerda. Eu teria facilmente associado 
essa inesperada lacuna a uma traição da memória se não tivesse 
percebido que a lesão sobre o talo do metacarpo ainda parecia 
fresca, quase suculenta. Florentim, apoiando-se nos móveis, indicou-
me, com um aceno, um sofá de palhinha, submerso numa nuvem de 
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almofadas brancas, e se atirou à poltrona de couro sintético, 
carcomido nas costuras, a mesma onde o vi morrer dois dias atrás. 
Não emiti de princípio nenhum comentário sobre sua ferida recente 
e, evitando olhá-la, tentava concentrar minha atenção noutros 
objetos da sala, um vaso de cristal jateado na mesa de centro, um 
estojo de baralho, um porta-retratos vazio. Monossilábico e vigilante, 
o anfitrião mal e mal respondia às frases com que eu me empenhava 
em prolongar as aflitivas cordialidades iniciais, e parecia apenas 
cronometrar em segredo por quanto tempo eu seguiria adiando a 
pergunta tão nitidamente estampada no espanto da minha 
fisionomia. Esse jogo depressa desgastou minha paciência: 
desabotoando o paletó, já à espera de uma longa conversa, e 
assumindo um tom franco, quase hostil, perguntei-lhe, então, meu 
caro, o que aconteceu com o dedo? Ele suspirou, aliviado de poder 
afinal dizer as palavras que pareciam tolhê-lo dentro de si desde 
minha entrada, e, como uma criança que sabe ter ido longe demais 
mas se julga já suficientemente punida pelo próprio erro, respondeu, 
sorrindo, eu comi. 

Não consegui almoçar, mas aceitei o chá sem a sobremesa, 
esforçando-me por dominar aos poucos as ânsias que me subiam por 
dentro com uma efervescência amarga. Depois de uma hora, de pé 
ante a entrada da varanda contígua à sala de visitas, pus-me a 
escutar as confissões que Florentim, de volta à poltrona, lentamente 
desfiava às minhas costas. Ele contou que, certa tarde, deitado na 
cama, com a cabeça ligeiramente suspensa e apoiada contra um 
travesseiro, começou, por uma distração inquieta, a balançar os pés. 
Ficara assim a admirá-los, como se a sincronia desse movimento 
fosse uma manifestação espontânea deles, uma exibição graciosa de 
um par de dançarinos siameses. A longa e passiva contemplação o fez 
aos poucos cair num estado de torpor próximo ao da hipnose. Seus 
pés pareceram-lhe tão suaves e sinuosos em sua forma, tão crescidos 
em sua massa, que ele os apeteceu. De súbito, então, lançou-se num 
salto sobre eles com uma irresistível voracidade. Calhou pela sorte 
que pegasse primeiro o direito. Comprimiu as mandíbulas com tanta 
força que, ao soltá-lo, sentiu que lhe sobrara dentro da boca uma tira 
de carne. O pedaço soube-lhe a algo como uma capa de gordura fria 
e insossa que ele teria certamente cuspido se, em seguida, 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 99 | 



inesperadamente, não lhe subisse aos poucos ao palato um deleite 
insólito, que se intensificava, preenchendo seu paladar, à medida que 
a polpa dura do pé se dissolvia na saliva. Quando a engoliu, afinal, 
uma sensação de saciedade assolou tão violentamente seus sentidos 
que ele quase desfaleceu: deu-se conta, então, de que não poderia 
mais viver sem atingir outra vez a delícia extrema daquela deglutição 
cujo prazer estava além dos limites do sofrimento físico e da náusea. 

Terminou de comer o pé em uma semana, disse-me, com uma 
entonação exultante, e eu compreendi que ele descortinara com esse 
triunfo um horizonte de ainda mais espetaculares realizações. 
Naquela ocasião, não tive espírito para inquiri-lo acerca das 
presumíveis dificuldades de execução desse ato, mas Florentim 
explicou-me depois que havia recorrido aos mais lacerantes meios 
contra a resistência dos ossos, fracionando-os em partes pequenas 
como comprimidos para engoli-los com conhaque. Uma noite, ao 
assistir a um desses programas de curiosidades científicas, estrelados 
por jovens de colete, gravata borboleta e gel capilar, ele descobrira 
um método módico para amolecer ossos de galinha: vinagre quente. 
Encheu quase até a borda uma panela com o líquido, ferveu-o um 
pouco para acelerar a fermentação, despejou o conteúdo num largo 
recipiente de louça e, tão logo a temperatura lhe pareceu suportável, 
imergiu nele o pé um tanto destroçado, com as falanges e metatarsos 
já aparentes. Reaquecendo a intervalos o conteúdo, submeteu-se a 
esse experimento por um prazo maior que o aplicado aos galináceos, 
certo de que os ossos humanos, mais grossos, não se quebrariam 
com igual facilidade. Perguntei-lhe, tornando a encará-lo pela 
primeira vez desde o início de sua narração, se a reação química 
havia sido eficaz. Em parte, ele respondeu, precisei complementar o 
efeito com o auxílio da força, e, calculando que meus ossos estavam 
já tão esfarelados que poderia martelá-los quase insensivelmente, 
acabei por desmaiar de dor após uma sequência de golpes. 
Recostado à porta da cozinha, servindo-se também de uma xícara de 
chá, Florentim disse-me que esses procedimentos não lhe eram mais 
tão penosos e que, aliás, já os tinha incorporado ao seu ritual. Tão 
logo, porém, disse esta última palavra, apressou-se a esclarecer que 
suas práticas não tinham qualquer inspiração mística ou religiosa, e 
que, se algum ritual havia nelas, era somente o da refeição. O gosto 
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dos tecidos moles encavados nas reentrâncias ósseas o havia 
extasiado e, desde então, ele se habituara a deixar as feridas à vista, 
sem curativos, para aguçar o apetite. Mas aquelas primeiras e 
excruciantes tentativas de comer o pé quase o tinham feito duvidar 
se aguentaria levar adiante o que tinha iniciado. Dias depois, no 
banho, teve vontade de comer o saco escrotal: disse-me, com um 
riso envergonhado, que se sentara no piso do box, esticando as 
pernas contra o blindex e dobrando o abdômen, para pôr ao alcance 
dos dentes aquelas partes, até que uma fisgada muscular o fez 
desistir do ato e o obrigou a usar as mãos para trazê-las à boca. Aos 
repuxões, aos rasgos, aos arrancos, esgarçou as pregas até abrir 
pequenas fendas — precisei fazer muita força, disse, muita força 
mesmo — e, em seguida, estendendo as mãos para apanhar, numa 
gaveta sob a pia, o alicate de unha, retalhou os pedaços pendentes, e 
os comeu, como já havia comido os testículos, cuja consistência 
descreveu como semelhante à de um caroço de sebo. Indaguei-lhe 
como ele pudera resistir àquele suplício absurdo, e Florentim, 
fechando os olhos com o regozijo da lembrança, respondeu, o sabor 
é indescritível. 

A amputação desastrosa, contou-me ele, pusera-o a perder 
muito sangue e o submetera a um repouso demorado. Àquela altura, 
apenas a muito custo eu conseguia dominar a ojeriza e a indignação 
que o relato de Florentim me causava, e creio que, ao perguntar-lhe 
sobre as consequências daquela hemorragia, deixei que essas 
emoções imprimissem à minha voz um tom colérico, que o assustou. 
Falando mais baixo e devagar, como se por um momento tomasse 
consciência dos seus abomináveis feitos, Florentim respondeu que 
havia ele próprio providenciado a sutura do corte com materiais 
esterilizados, mandados vir da farmácia, mas que, na noite do 
incidente, arrepios o percorreram por dentro como aranhas geladas 
subindo sob a pele, e ele teve muito medo de morrer. Estava claro, 
disse, que não poderia prosseguir assim, sem método, tão 
desassistidamente, se desejava ir além. Ao ouvi-lo anunciar assim seu 
propósito, compreendi de chofre o motivo da minha presença em sua 
casa, e me dei conta de que seu discurso, tão meticuloso e 
ponderado, soava não como o desabafo cruel de um homem doente, 
mas como o discreto preâmbulo de um convite. Não o autorizei a 
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formulá-lo: pus-me à distância, como se quisesse repelir as palavras 
que se seguiriam, e, primeiro com sobriedade e depois com aspereza, 
procurei persuadi-lo de todas as formas a não se entregar àquele 
brutal e desumano programa. Disse-lhe que, cedo ou tarde, as 
sequelas o obrigariam a recolher-se a um hospital, onde, preso a uma 
cama e reduzido à mais infame invalidez, ele certamente se 
arrependeria de se ter sujeitado àquele castigo selvagem. Cabisbaixo, 
meu pobre amigo esperou que eu me calasse para afinal responder, 
com uma voz resoluta e serena, que iria o mais longe que pudesse. 

Pouco a pouco, porém, observando o quanto Florentim parecia 
insensível às próprias dores, eu deixaria de nutrir qualquer 
compaixão por ele, e logo as minhas preocupações passariam a 
concentrar-se menos em sua pessoa que em sua arte. Soube depois 
que, desde o desastroso episódio no banho, Florentim se dedicara a 
estudar técnicas finas de corte e excisão, mapeando, com polígonos 
pontilhados de caneta preta, as partes mais vascularizadas de seu 
corpo, a fim de controlar os sangramentos. Como o cheiro das 
pomadas anestesiantes na pele lhe tirava completamente o apetite, 
ele adotara, em seus começos, o hábito de tomar três pílulas de 
analgésico com chá de camomila misturado a uma bebida alcoólica 
para evitar que a dor em excesso, perturbando-o na operação, o 
fizesse errar as mordidas. Aprendera, enfim, com a experiência: 
notando, por exemplo, que a ingestão de pelos lhe dava azia, depilou 
de vez todos os seus membros. Quando começara a comer os dedos 
da mão, Florentim observava já um escrupuloso conjunto de práticas 
seguras que a pesquisa e a autoanálise o haviam induzido a 
estabelecer e para cujo aprimoramento eu viria contribuir 
modestamente. O que lhe faltara, no seu impetuoso início, era certo 
senso estratégico, conforme ele próprio admitiu: por equívoco não 
previra, por exemplo, o quanto a falta dos dedos dificultaria a 
abertura dos frascos, a administração correta dos socorros 
necessários, o manejo da lâmina e outros instrumentos que o 
auxiliavam a cindir e lancetar as fibras e os tendões mais duros. 

Naquela primeira tarde, entretanto, despedi-me horrorizado 
de Florentim. Com uma recusa ríspida, deixei claro que não tomaria 
parte em seu projeto e lhe sugeri que, em vez de médicos, ele 
recrutasse sádicos. Em casa, preparei uma sopa para quebrar a onda 
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de enjoo que me revolvia o estômago e liguei a televisão para apagar 
da cabeça as imagens que me haviam ficado daquela visita. Lembro-
me de esperar o início de uma partida de futebol quando entrou no 
ar a propaganda de um dentifrício, com cenas de esportes aquáticos 
sob uma fosforescência azulada, ao som da voz de um locutor que 
exclamava repetidamente que a maior concentração de flúor da nova 
fórmula garantia um sorriso ainda mais branco e limpo, a maior 
concentração de flúor da nova fórmula garantia um sorriso ainda 
mais branco e limpo, a maior concentração de flúor, flúor, flúor, sim, 
era isso, levantei-me às pressas, destaquei uma folha do bloco de 
prontuários médicos e escrevi essas duas palavras, ácido fluorídrico. 
A intuição confirmar-se-ia em seguida: consultando um compêndio 
de química, verifiquei que o ácido fluorídrico, diluído, era capaz de 
penetrar a pele e dissolver por dentro os ossos. Calculei que, 
combinada com o vinagre em certa quantidade — cuja dosagem não 
revelo aqui porque pretendo aperfeiçoar a composição e patenteá-la 
—, essa substância precipitaria os efeitos corrosivos que Florentim 
desejava aplicar às frações comestíveis de seu esqueleto. O estranho 
entusiasmo que se apoderou de mim com a descoberta me obrigou a 
admitir que a proposta de meu amigo definitivamente me 
interessava. 

Após alguns exames que supervisionei pessoalmente, 
estabeleci um cronograma para as atividades alimentares de 
Florentim, propondo intervalos regulares entre as porções e 
prescrevendo uma quantidade padrão para estas, além de 
acrescentar novos expedientes de atenuação da dor. Passei a visitá-lo 
todos os dias, às vezes pela manhã e à noite: auscultava-o, media sua 
temperatura e pressão e, tanto quanto possível, punha ordem nas 
coisas da casa, efetuando as adaptações necessárias ao seu estado e 
assumindo alguns cuidados com seu asseio. Não demorei a conseguir 
assistir às suas refeições com uma atenção tranquila, sem engulhos, e 
a minha simples companhia nessas ocasiões lhe transmitia, como ele 
próprio me revelou, uma confiança estimulante. Jamais deixou de me 
admirar o apetite com que Florentim comia: uma cintilação de prazer 
parecia preencher seus olhos amarelados enquanto ele mascava 
longa e lentamente, como um chiclete massudo que crescesse na 
boca, um pedaço seu. Ao princípio, ele rejeitava qualquer outra 
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comida, alegando que nada lhe sabia melhor ao paladar que sua 
própria carne, mas o forcei a alternar essa preferência com a 
ingestão de alimentos convencionais, visto que as pausas entre as 
perdas de suas partes, previstas no nosso planejamento, acarretar-
lhe-iam jejuns relativamente demorados. 

No espaço de poucas semanas, Florentim comeu os dois 
últimos dedos da mão esquerda, a mão esquerda, a superfície do seu 
antebraço e as peles flácidas que revestiam aquela camada em geral 
mais gorda e macia — que ele também comeu — junto ao cotovelo. 
Não sei se me surpreendia mais a estabilidade de seus sinais clínicos 
ou a lucidez imperturbável com que ele conversava sobre os 
pequenos fatos do cotidiano, o clima, o noticiário, o vinho. Às vezes, 
quando eu emendava duas, três noites em sua casa, a 
excepcionalidade da situação de Florentim parecia suavizar-se, e uma 
sensação de paz doméstica harmonizava com tal placidez nosso 
convívio que eu, obrigado a comparecer toda manhã ao consultório, 
comecei a considerar o trabalho externo uma ocupação secundária e 
enfadonha, um tributo que pagava ao tempo em troca de mais uma 
tarde aprazível em companhia de meu amigo. 

Essa calmaria, conjugada com o perfeito cumprimento de 
nosso programa e a correta prevenção de todas as eventualidades — 
febres, vomições, desarranjos —, iludira-me por bom tempo acerca 
da conduta de Florentim, mas as dissimulações que ele empregava 
para comer às escondidas acabaram por ter um grave desfecho de 
cuja responsabilidade não posso isentar-me inteiramente. A verdade 
é que, por mais que uma intimidade saudável se tivesse já 
estabelecido entre nós, nunca me senti à vontade com a tarefa, cada 
vez mais difícil e necessária, de auxiliá-lo no banho. Não me 
incomodava, de nenhum modo, a obrigação médica de fazer a 
assepsia de seus ferimentos recentes, ainda que tivesse preferido 
delegar o serviço a um enfermeiro. Contudo, lavar e ensaboar seu 
corpo de homem, nu e meio amorfo, sob o chuveiro, dava-me a 
sensação desagradável de ter à mercê de minha força um animal 
pesado e inútil, cuja pele ainda se crispava ao tato da água fria e 
cujos músculos ainda se retesavam ao contato de minhas mãos, e ao 
qual eu devotava todavia um incompreensível desvelo. Meus 
escrúpulos de decência, a pretexto de proteger sua privacidade, me 
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faziam sair do banheiro tão logo o via bem instalado no box, com o 
corpo recostado e seguro. Punha-me, então, porta fora, à espera do 
chamado para dobrar a maçaneta e recebê-lo com a toalha seca. 
Uma noite, porém, quando Florentim tardava mais que o habitual e 
sua voz parecia extinguir-se num longo sussurro ao responder a meus 
apelos, precisei entrar. Surpreendi-o, sentado, exangue e sonolento, 
no meio de uma poça de sangue, com o pé esquerdo estraçalhado. 
Puxei-o às pressas para fora, estanquei a hemorragia com sua própria 
roupa umedecida pelo vapor quente do chuveiro e providenciei um 
curativo precário, que completaria após reanimá-lo. Considerei por 
um instante recorrer à injeção de adrenalina que guardara no 
armário da cozinha e tentar o procedimento de ressuscitação com 
uma aplicação intracardíaca de emergência, mas, de súbito, num 
estremecimento, Florentim golfou um pedaço duro e vermelho de 
carne, lustroso como um rubi, e, puxando-me pela gola da camisa 
com os dedos encavalados, pediu água. Abracei-o, ainda muito 
abalado, acolhendo no calor da minha mão sua testa fria, e senti, 
então, que o perdoava por aquela desobediência, que o perdoava 
por qualquer coisa, porque o amava como a um filho que eu tivesse 
tirado do fundo da morte. 

Passamos a madrugada no banheiro: quando Florentim 
acordou, ainda no meu colo, as primeiras luzes da manhã já 
penetravam o vidro frisado dos basculantes. Seus olhos, fixando-se 
na parede branca, pareciam recobrar aos poucos as circunstâncias 
anteriores a seu desfalecimento. Ele me fitou com o rosto manchado 
pela vergonha de sua degradação, e baixou depressa a vista. 
Levantei-me, comovido, ergui-o ainda mais alto nos braços, 
esplêndido como um animal sagrado sobrevivente ao seu próprio 
sacrifício, e o fiz mirar-se demoradamente no espelho. Quando ele, 
afinal mais calmo, restituído em sua dignidade, parecia já distinguir 
no reflexo o que lhe faltava e o que lhe sobrava, eu lhe disse, vai ficar 
tudo bem, seu corpo está assimilando melhor a dieta, aliás, se não 
fosse a perda de tantas partes, talvez você tivesse até ganhado peso. 
Sorri, Florentim sorriu, gargalhamos até. 

Desde então, passei a vigiar Florentim diuturnamente, já não 
com o intuito de constrangê-lo a observar o calendário que lhe 
receitara e do qual acabei por abrir mão, mas com a preocupação de 
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prover condições tão seguras quanto possível para que ele seguisse 
doravante apenas a lei da sua própria fome. A crescente dependência 
de meu amigo, além dos cuidados médicos de rotina, determinou-me 
a tirar férias do consultório e a me alojar, de fato, no seu 
apartamento. Somente pude vencer sua obstinada e entretanto 
justificável recusa a contratar auxiliares para os serviços mais 
pesados quando o ambiente se tornou a tal ponto caótico que era 
quase impossível encontrar um espaço livre e limpo na casa onde ele 
pudesse descansar. Em dias de faxina, mantinha-o sempre trancado 
no quarto, a salvo do espanto dos empregados, cuja curiosidade era 
felizmente menor que o alívio de ter um cômodo a menos para 
varrer. Às noites, acomodava-o na poltrona da sala, examinava por 
alto as feridas frescas e perguntava o que ele comeria no dia 
seguinte. Florentim brandia os talos roliços dos braços mutilados 
enquanto falava, e eu, exausto, pestanejando, sucumbia pouco a 
pouco e antes dele ao sono. A certa altura, começaram a sobrevir 
algumas dificuldades imprevistas. Florentim já tinha comido todas as 
partes do corpo que conseguia levar à boca, ainda que essas 
manobras lhe exigissem flexões abdominais cada vez mais penosas e 
rendessem rações cada vez mais parcas. Conforme escasseava a 
carnação mole dos membros mais acessíveis, ele tentava, com 
espetaculares contorções que arqueavam sua coluna até o estalo, 
alcançar os pedaços mais fibrosos e rijos das terminações do tronco, 
e eu, cingindo-o com os braços, precisava empregar toda minha 
energia para mantê-lo nessa posição pelo tempo necessário às suas 
mastigações. Numa etapa seguinte, após ouvi-lo às lágrimas apelar 
por uma solução, consenti em realizar uma temerária intervenção: 
removi duas de suas costelas a fim de reduzir a angulação entre o 
tórax e os destroços restantes dos membros abaixo da cintura. 
Confesso que, ao concordar em submeter um paciente no estado de 
Florentim a essa cirurgia, transgredi conscientemente o código de 
ética de minha profissão, e não hesito em antecipar que muitos 
leitores acusar-me-ão mesmo de ter cometido uma desumanidade; 
contudo, dói-me admiti-lo, Florentim já estava reduzido então a uma 
forma apenas vagamente humana ou, se me é permitido usar de 
sinceridade sem parecer cruel, à forma de um feto inacabado e 
descomunal. Apesar disso, faço registro de que a operação domiciliar 
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transcorreu segundo o mais rigoroso protocolo médico: não poupei 
despesas para cercar o paciente de todos os aparatos e precauções 
que tal procedimento reclamaria em um ambiente hospitalar 
adequado, e rogo aos colegas de ofício a cujo conhecimento estas 
notas tenham acaso chegado que, antes de me denunciarem à 
corporação, deem-se por favor o trabalho de consultar as seções 
finais do longo prontuário que mantive, dia após dia, no decurso 
desse tratamento e em cuja redação creio ter empregado a mais 
minuciosa e elucidativa tecnicalidade. 

Aludi, mais acima, de maneira sucinta e discreta, ao choro de 
Florentim, e na verdade não pretendia sequer mencionar esse 
acontecimento, sob pena de fazê-lo parecer um homem frágil e 
emotivo, quando a nota dominante de seu comportamento, ao longo 
de todo o tempo em que o acompanhei, foi uma inquebrantável 
resistência à dor. Essa reação, no entanto, abalou-me fortemente: 
era o sinal de que meu infeliz amigo já não raciocinava com clareza e 
que eu deveria preparar-me para o pior. Nas semanas finais, assolado 
de espasmos lancinantes, ele já não conseguia manter a coluna ereta, 
e entretanto persistia em sua fome. Ainda o ajudei a ganhar mais 
alguma envergadura, desatando, a frio, com um instrumento de 
incisão, as ligas dos músculos, os nós das nervuras e cartilagens que 
estorvavam seu movimento e o impediam de comer. Seu pequeno 
corpo torcia-se, dobrava-se sobre si mesmo, versátil como um 
invertebrado, enquanto ele remordia as coxas lisas, os nacos das 
nádegas, os flancos. Uma tarde, num momento de descontração, 
cobrindo de ataduras embebidas em água morna sua barriga inchada 
e luzidia, perguntei-lhe, ao acaso, de que parte havia gostado mais. 
Das panturrilhas, disse Florentim, usando de um tom professoral, 
como se a resposta fosse óbvia. O silêncio risonho que se seguiu 
pareceu recriar por um instante entre nós uma cumplicidade que se 
havia naturalmente deteriorado com a progressiva dependência que 
o unia a mim, e então tornou a me ocorrer, após muito tempo, a 
ideia de questioná-lo outra vez sobre o sentido de tudo aquilo. 
Encarei-o a sério, exalei um sopro longo e relaxado, e carreguei 
dentro da boca a primeira palavra. Florentim, rolando numa 
languidez pastosa sobre a poltrona, fitou-me de volta com uma 
inesperada altivez que imediatamente repôs em seus lugares as 
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coisas entre nós e, antes que eu pudesse articular qualquer som, 
disse-me, não fale nada, Alexandre, por favor. Baixei os olhos 
tristemente, desapontado com minha própria fraqueza, e retirei-me 
levando as compressas para mergulhá-las novamente na água 
aquecida. Já na cozinha, ouvi Florentim dizer com emoção, é muito 
gostoso, eu como porque é muito gostoso. 

Quando sua miséria física atingiu o sofrimento extremo e 
somente podia ser atenuada com hiperdoses de narcóticos e 
analgésicos ministradas em intervalos curtos, Florentim chamou-me 
para junto de si e me fez saber que morreria depressa. Adverti-o de 
que, como médico, me recusava a acelerar esse desfecho, mas ele, 
repudiando a insinuação, respondeu-me que precisava apenas 
transmitir-me certas instruções na forma de um pedido. Disse-me, 
então, que não pudera deixar de reparar que eu fazia anotações 
regulares dos fatos que passara ao seu lado e que, tendo certeza de 
que elas ofereciam um registro sóbrio e fiel de suas experiências, me 
autorizava a publicá-las. Aliás, completou, é meu desejo. Assenti com 
a cabeça e pousei a mão em seu peito nu, como se jurasse sobre seu 
corpo. Tive a impressão de vê-lo chorar outra vez, embora fosse 
impossível então distinguir entre os efeitos colaterais da medicação e 
as manifestações genuínas de sua sentimentalidade. Perguntei-lhe, 
com os eufemismos de praxe que a proximidade da morte 
recomenda, quais eram suas disposições com respeito ao funeral, se 
ele não preferiria, por exemplo, uma cerimônia adequada e a 
discrição de um caixão, uma vez que a cremação o exporia em sua 
forma terminal. Florentim arregalou de repente os olhos numa 
expressão de revolta, e, como se reagisse a um insulto, disse-me, 
você sabe exatamente como eu gostaria de acabar. Nada respondi: 
era um desejo que eu não me sentia capaz de satisfazer, e creio que 
este limite estava já implícito em nossas relações desde o momento 
em que se tornara patente que eu o seguiria até o fim. Creio que foi a 
última frase sensata que o ouvi dizer: depois de um dia de febres 
ferozes e balbuciações desatinadas, Florentim morreu. Enterrei seus 
restos no jardim ao fundo do pequeno prédio onde está meu 
consultório, ontem à tarde, na solitária deserção de um domingo. 
Ainda me recrimino intimamente por não ter ao menos tentado, 
sobrava muito pouco dele, afinal. Sua fome poderia ser também a 
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minha, não sei, dói escrever, dói muito, mas menos do que eu 
pensava, talvez seja o sal do suor, talvez seja a luz quente do abajur, 
dourando a carne tenra da palma da minha mão, que me faça querer 
outra mordida. 
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bartlebiana pandêmica 

 
 cama, o cobertor e o travesseiro formam um casulo. 
Exercem uma força inexplicável sobre e sob o corpo. 

Embora seja possível rolar de um lado para o outro dentro dos limites 
do colchão, não consigo reunir forças para erguer o tronco. Nem vale 
a pena tentar. Entendam, não há nada de errado comigo — a 
questão não é a capacidade de sair daqui: poderia muito bem me 
levantar e ir até a cozinha, por exemplo. O problema é a vontade — 
ou melhor, a falta dela. É como se houvesse uma camada invisível 
prendendo o corpo. Uma camada que suga toda e qualquer 
possibilidade de interação com o mundo ao redor. Estendo as mãos e 
quase consigo tocá-la. Quente e maleável como um cobertor. Quente 
e maleável como o cobertor que cobre minhas pernas. Um sintoma 
inconsciente de uma constatação bem consciente. 

Nem sempre foi assim. Juro que tentei ser um prisioneiro mais 
ativo durante as primeiras semanas de quarentena. Procurei na 
internet maneiras de exercitar as pernas, comecei a estudar Espanhol 
e até organizei todos os livros na estante, tamanha era a vontade de 
resistir ao sedentarismo naturalmente propiciado pelos longos 
períodos em casa. A distância do mundo externo era um mal a ser 
mitigado. Entretanto, conforme os dias foram passando, o 
magnetismo da cama foi se tornando mais potente. Não demorou 
muito para que compreendesse sua origem. A questão é: pra quê? 
Pra que encontrar novas atividades caseiras? Pra que atenuar o 
isolamento? Se não podemos sair de casa, não sair da cama parece o 
próximo passo lógico. Além disso, o que estaria perdendo ao fazê-lo? 
Desde que o isolamento começou, consegui organizar as tarefas 
cotidianas de tal modo que, com exceção do banho e da comida, 
posso muito bem ficar deitado o dia todo. O trabalho de escritório 
que agora realizo à distância requer apenas um computador — 
repousado sobre as coxas — e uma boa conexão de internet. Bed 

A 
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office. Assim, ficar deitado aqui sentindo essa camada de veludo 
conter meu corpo não parece algo necessariamente ruim. 

Dizem que devemos tirar boas lições da pandemia e do fato de 
estarmos presos em casa. Copo meio cheio? Talvez; mas acho mesmo 
que aperfeiçoei uma habilidade crucial em meio a tudo isso: a 
possibilidade de existir e até mesmo agir como um ser social deitado 
na cama. Há aplicativos para isso. Sim, o encontro semanal com os 
amigos agora é virtual. A distância entre os corpos não diminui a 
experiência em absolutamente nada: as pessoas são as mesmas, a 
marca de cerveja é a mesma e os assuntos são os mesmos. Até 
brindamos pela webcam! A não-presença é apenas um detalhe. Uma 
daquelas instâncias em que a alteração da forma em nada prejudica 
o conteúdo. O mesmo poderia ser dito em relação a quase todas as 
adaptações que tivemos de fazer nessa quarentena. Se pararmos 
para pensar, não faz sentindo associarmos uma visão negativa à 
distância. Do ponto de vista moral, não há nada de errado com ela. 
Trata-se apenas de uma outra maneira de viver. Sim! Viver à 
distância: a metade do meu copo meio cheio! Em lugar nenhum está 
escrito que a vida deve ser vivida em pé e ao lado de outras pessoas. 
É isso! Deveria fundar um movimento, uma religião, um culto. “O 
deitismo”. “O camismo”. Algo assim. Rejeitamos radicalmente a 
obrigação de ficar em pé! Rejeitamos radicalmente a ditadura da 
presença! Rejeitamos radicalmente a imposição da proximidade 
física! De agora em diante, tudo poderá ser feito à distância! As 
relações sociais e as relações de trabalho terão de se adequar a essa 
nova e excitante lógica! 

É claro que ideias tão radicais assim sofrerão muita resistência 
por parte dos incrédulos, até mesmo dentro de nossas casas. O 
colega com quem divido o apartamento, por exemplo, não entende o 
comportamento que tenho exibido nas últimas semanas. Diz que 
justamente por estarmos isolados é que devemos dar mais valor à 
época em que ainda podíamos nos abraçar. Diz que o ser humano 
não nasceu para viver trancado. Nada mais natural, já que desde 
pequenos somos ensinados a procurar a companhia dos outros, a 
privilegiar o olho no olho. Pois eu vos digo, irmãos, não caiam na 
tentação da companhia! Fujam dos olhares ameaçadores. Esqueçam 
a época em que ainda tínhamos de nos locomover usando as pernas. 
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Tais tempos sombrios serão conhecidos no futuro como a verdadeira 
pré-história da humanidade. Pensem bem: sempre reclamamos da 
qualidade de vida nas grandes cidades, não é mesmo? Já faz tempo 
que a palavra estresse entrou no nosso vocabulário. Finalmente a 
solução veio em forma de vírus! O deitismo/camismo chegou para 
libertá-los das horas perdidas no trânsito, da violência, da poluição! O 
futuro é a distância, o futuro é uma sala virtual habitada por 
inúmeras miniaturas de webcams onde cada avatar espera sua vez de 
abrir o microfone! Tudo de maneira ordenada e harmoniosa! O 
futuro é brilhante! 

Já está na hora de reabastecer a dispensa. É a sua vez de ir ao 
supermercado. Feita uma onda, a voz do colega invade o ambiente, 
interrompendo a revolução que desenhava em minha cabeça. A 
intensa alegria de uma lembrança inesperada toma conta do meu ser 
e tudo parece mais colorido, mais vibrante. Abre-se o casulo. 
Respondo alegremente, oferecendo-me para realizar a tarefa 
bissemanal. Levanto da cama e acendo a luz. Sim! Como pude me 
esquecer?! É a minha vez de ir ao supermercado! Esqueça a cama, o 
cobertor e o Wi-Fi. Que se fodam minhas ideias de religião, o boteco 
online e os afazeres do escritório! Acima de tudo, que se foda a 
distância! É hora de tomar um banho, colocar minha melhor roupa e 
vestir a máscara mais confortável para gozar da liberdade de 
caminhar até a esquina carregado de sacolas ecológicas! Já posso até 
sentir minhas mãos guiando um carrinho enferrujado e barulhento 
pelos corredores de laticínios! O ar puro do oceano vindo da seção de 
peixes! A emoção de cruzar com outras pessoas mascaradas numa 
grande comunhão pandêmica! A misteriosa distância de um metro e 
meio na fila do caixa! A sensação de proteção ao chegar em casa e 
lavar cada batata! Sim, era isso que faltava em minha vida. Animado, 
inicio uma lista mental de tudo que precisamos. Arroz, feijão, ovos, 
álcool em gel... 

Eu prefiro fazê-lo. 
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o ordinário crime de Teresa 

 
inha praticamente certeza de que Lucinda — a mula — não 
se importava de receber visitas. Isso, isso mesmo, leva a 

amada para passear, Lucinda, para amar, para se infectar e infectar 
sua velha. Dois semelhantes podem se infectar com tudo: vida, 
morte, vidinha e mortezinha, tanto faz. Burrice também vale. Ai, não 
posso deixar a raiva da tua burrice piorar a lesão interior, isso não 
consta no script. 

O mal do século? O mal do século é a burrice, a cegueira, a 
corrupção (isso mais parece panfletagem de político) — não posso 
deixar a tristeza piorar a lesão, tenho que viver ainda, antes mesmo 
de inventarem a vacina. Depois dessa vacina, terão de inventar 
outras, já tinha dito Nostradamus, no metafórico — este é o grande 
problema: quase ninguém consegue interpretar metáforas, coisa de 
gente que pensa — raro — pensar hoje em dia é um porre da porra, 
piora as lesões. Então não pensa, minha filha, não pensa não, que a 
aposentadoria ainda demora e o ócio causa dor nas articulações. 

Isso tudo poderiam ser pensamentos de Teresa, caso ela 
soubesse pensar, mas então que sejam pensamentos avulsos de 
algum ser emocionado que escreve por linhas tortíssimas, um deus 
que se considera deus de tão arrogante, mas que só assiste a tudo de 
braços cruzados — afinal, que culpa tenho Eu, se já avisei de tudo o 
que é imoral, ilegal ou engorda. Outro nome que lhe dão: contador 

T 
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de histórias. Histórias bonitas como aquelas de gente vencedora. 
Definitivamente essa história de gente vencedora é um pensamento 
de Teresa. 

Por que se chama Teresa? Coisa de pais que escolhem os 
nomes dos pimpolhos como se essa escolha fosse premonitória. 
Coisa de pais, ah, os pais e as mães de Freud, dissimulação do amor 
perverso, amor disfarçado daquilo de não amar ou amar de longe. 

Teresa é um nome que muitas vezes acaba presa por 
assassinato. 

Então essa criminosa foi até a grade da janela que dava para o 
pátio das inmates — na televisão era possível aprender inglês e até 
falar fluentemente, se houvesse boa vontade — e respirou ainda 
pensando em Freud e nos complexíssimos complexos. Aquela história 
do Édipo ficaria mais triste se Jocasta não tivesse pernas, fosse 
imóvel — coisa cruel de se dizer, será que a crueldade piora as 
lesões? Mas nota a mãe do Coringa, que no fundo era doidão. Ou 
ficou doidão depois de descobrir que sua Jocasta é que era a doidona 
que tinha fornicado com o pai de Bruce? Willis Wayne. Ou não tinha? 
Ficou meio confusa essa parte na cabeça. 

Lá fora, as detentas andavam em círculos ou estavam 
recebendo visitas das pessoas que supostamente, como Lucinda, não 
acreditavam. Em quê? 

Tu sabes. 
Usavam diminutivos para amenizar impactos negativos, 

aquelas coisas de afetividade que a língua proporciona. A língua de 
Lori, a língua de papis e a língua do moço infectado, tudo caminhava 
para a língua. Já comeste língua de boi? Nojento e delicioso — a 
aditiva tem valor de aditiva, isso para quem estudou direitinho a 
gramática — nomenclaturas que impressionam e amedrontam — e a 
voz da professora nunca mais desaparecia; Teresa adorava duplos 
travessões — estilística complexa e sofisticada — mas nunca 
qualquer outro duplo, porque em dupla ficava mais difícil. Muito 
hermético, muito subjetivo, professora? 

Certo, vamos lá à história de Teresa. 
Essa moça seria o quê? Definições — nova rica, classe média, 

emergente resultado da meritocracia desmerecida ou pertencente à 
raça reptiliana — definições quaisquer dificilmente poderiam definir 
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Teresa, mesmo porque definir alguém pela raça ou classe social seria 
coisa de comunista. Mas Teresa saiu do nada, fez curso supletivo e 
conseguiu chegar a líder dos vendedores de uma empresa 
importadora de acessórios eletrônicos que vinham da China. Como 
ela se familiarizou com a teoria freudiana? Viu numa novela alguns 
termos e julgou bonito. Procurou na internet, achou os textos curtos 
que explicavam mais ou menos essas coisas de filho querer trepar 
com a mãe, mas não admitir, resumindo. O curso de vendas também 
foi mais ou menos assim, bem resumido, e era tudo o que a senhora 
Lin-Chou, líder dos líderes, precisava para enriquecer às custas de 
Teresa e de seus colegas. Da gramática, além da voz da professora, 
ficaram as estratégias da função apelativa. 

Bonita história: luta diária, de sol a sol, nada de vadiagem, o 
ócio era coisa do demo articulado. Teresa sempre dizia que era só ver 
o exemplo dos artistas. Todos morriam cedo porque vibravam na 
sintonia do mal, aquelas coisas que pensavam podiam causar câncer, 
aids, loucura e a loucura vinha do inferno. Levou algum tempo para 
chegar a essas conclusões, muita leitura de textos curtos e oitivas dos 
programas super didáticos das aulas à distância. Vídeos nem sempre, 
ainda saía caro sinal de wi-fi. Desse jeito então decidiu que ninguém 
poderia acusá-la de não se dedicar a estudos de diversos segmentos, 
segredo do sucesso no empreendedorismo. 

Essa moça seria o quê? Ser humano tipo normal, como diria o 
robocop? Tão normal, que conquistava o direito de, em um momento 
de insana lucidez, praticar a justiça de roubar dos mais ricos para dar 
ela — mais pobre — o ouro do oriente? Teresa não roubou ouro 
oriental, mas ainda sob o efeito da impossível lucidez, jogou um ser 
escada abaixo — ah, se eu fizesse tudo por vontade, jogaria milhões, 
escada abaixo; alienígenas, janela do quinto dos infernos, avião. Mas 
nem sempre. Isso seriam os pensamentos do deus onipresente de 
braços cruzados. 

Jogou o gerente pela escada abaixo, enquanto ele recitava a 
fórmula daquela tal de hipotenusa, nome de mulher. Se tivesse uma 
filha, dar-lhe-ia o nome de Hipotenusa; Hipotenusa de Almeida 
Shultz, o pai precisaria ser alemão — alemão é tudo, soava riqueza e 
glória, até mesmo um pouco mais de inteligência, embora coisa 
desvalorizada atualmente, sem falar que é chato pra caralho — e o 
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apelido abreviado da amada neném soaria carinhoso: Hipoquita, 
tendendo à fonética da língua castelhana. Claro que muito em breve 
também a jogaria pela janela. 

Você é louca de acreditar nessas coisas que ele diz. Mas Teresa 
acreditava. Fim da sujeira, riqueza e glória, extinção total daquela 
exploração de comer num refeitório fedendo a chulé de operários, 
fim da marmita, nada disso, coisas do passado. Amor, muito amor e 
conexão transcendente, Robin Hood estava morto e enterrado. 

Vamos lá à história de Teresa. Para ela, a quarentena não fazia 
diferença, prisão era prisão, com grade, sem grade, com chulé, sem 
chulé, com lesões ou sem lesões. A única coisa que realmente fazia 
diferença era o assassinato, o roubo e a morte de Robin Hood. Por 
que empurrou o gerente escada abaixo? Só Teresa sabia o quanto 
tinha empurrado aquele ser irresponsável, cujo progenitor tinha há 
anos prometido que grande homem haveria de ser, tanto faz se 
infectasse a digníssima esposa, a filha magrela e todas as moças que 
espirravam jatos de comoção. Tanto faz, tanto fazia, agora eram 
várias vozes, como todo povo que tinha várias vozes. 

Pois bem, Teresa tinha sido humilhada. Humilhar uma pessoa 
pode levá-la ao assassinato, murder, lucidez momentânea. Teresa 
então empurrou. Por isso, dizem as vozes do povo: humilhe até certo 
ponto. Se passar desse ponto, pode ocorrer um crime gravíssimo. O 
gerente tinha noção disso exatamente como os candidatos a 
ingressar no mercado de trabalho têm noções de espanhol. Assim 
como um polícia mais ou menos sensato determina de modo bem 
positivista não bato na cara não, isso dá ruim. Todo mundo tem seu 
preço, sabia? Ah. 

Ele puxou demais a corda, não encontrou o equilíbrio, 
subestimou a humilhação; daí arrebentou e ele caiu, rolou escada 
abaixo feito um caqui maduro. Por que caqui, Teresa? Porque aquele 
caqui mole e maduro explode, feito um tomate. Um tomate sempre 
conta com testemunhas oculares do crime e dessa vez não foi 
diferente. O mais diferente do crime: a motivação, que foi passional. 
Quando se fala a palavra gerente, já todo mundo pensa ah, matou 
por dinheiro. Gente apressada, não pensa direito, não analisa a 
proposta, não delimita o ponto de vista e vai logo recortando o tema 
conforme costuma sonhar todo dia. 
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Não, não. 
O gerente comentava certa vez num almoço com os 

vendedores mais antigos e, no comentário, deixou escapar a palavra 
comível. Outro interrompeu e disse comestível, animal, é comestível 
que fala. Daí o gerente corrigiu mais ainda: comestível a gente diz pra 
comida. Então riam, gargalhavam, felizes demais com a idiotice toda 
das mulheres não amadas e por terem aprendido tantas coisas nas 
aulas de gramática, naquele mundo distante do mercado de trabalho, 
quando achavam que tudo podia ser. Orgulhosos, prepotentes, 
grandes pais de família que já eram ou haveriam de ser em breve, 
caminho traçado e magnífico. No fundo, no fundo, já possuíam a 
vontade de humilhar. Nunca tinham sido humilhados, não se tratava 
de vingança, mas era a simples vontade, o simples prazer, que culpa? 
Talvez a genética explique, como eles mesmos tantas vezes 
procuraram explicar pela genética, porque a genética era objetiva, 
nada tinha a ver com essa tralha toda de humano: oi? Devia existir 
algum ressentimento contra Teresa, com origem nos primórdios da 
humanidade. Ressentimento fica na memória genética e acaba 
transmitido de geração em geração; talvez Teresa tenha, na época da 
Revolução Francesa, humilhado o gerente e ele nunca mais 
esqueceu. A memória alcançaria o paleolítico? Tudo é talvez, gente 
do bem. 

A humilhação é assim: o gerente comeu Teresa umas três 
vezes. Deve-se mencionar o pequeno detalhe de que o gerente vivia 
maritalmente com outra mulher — sem graça, diziam mais na 
intenção de consolar Teresa — e inclusive ela estava embuchada, 
feliz com a missão mágica de se tornar mamãe, que lindo isso. As 
vozes do povo aconselhavam: cuidado, menina, apaixone não, é só 
carência tipo genética, todo homem que vive maritalmente com uma 
mulher embuchada fica carente tipo genética. 

Não generalize sem argumentos concretos, dizia sempre a voz 
da professora, quando tentava ensinar a estrutura do texto 
dissertativo. Isso se remete ao preconceito e, por conseguinte, ao 
desrespeito dos direitos humanos. Mas não estavam generalizando, 
ninguém de verdade afirmou que todo homem fazia assim de comer 
fora quando sua dona fica embuchada, ainda mais por simples 
carência tipo genética. Só o gerente fez isso. Três vezes. 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 117 | 



Então Teresa apaixonou, porque três vezes ninguém merece. A 
primeira começou com um jantar no restaurante chinês preferido da 
senhora Lin-Chou, era a confraternização de fim de ano. Comeram 
água-viva com cheiro verde, tomaram todas as biritas necessárias 
para o xô inibição. Sabe aquela coisa de todo mundo acabar indo 
embora e só sobrar Teresa e o gerente? Pois é, gente do bem, o 
demo é articulado. A segunda vez foi no happy hour, no dia que 
atingiram a meta do mês. Felicidade transbordante. Todos acabaram 
indo embora antes, igualzinho. Teresa ria até mesmo pelo rim, tudo 
ria nela, vários risinhos do povo no sistema respiratório, digestório, 
reprodutório, endocrinório, ório-ório-ório, ai que delícia, Teresinha, 
ai que gostoso gerentezinho! Teresinha, você merece tudo desse 
mundo cão: um castelo enorme, roupas caras, a melhor comida e a 
melhor bebida, vou sustentar seus luxos mais luxuosos, minha 
mulher Teresa, vou te assumir, meu amor, você vai parar de 
trabalhar nessa imundície, seu lugar é no meu castelo, minha rainha, 
mas não para de fazer isso daí que você tá fazendo. 

Teresa esperava aquele grande acontecimento que tinham lhe 
ensinado, o grande amor. Gerente esperava o pimpolho por nascer. 
As vozes do povo comentavam sabe-se lá em que momento passou 
pela cabeça de Teresa que aquele homem falava a verdade na hora 
que estava sendo engolido. No máximo, não falaria nada, mas 
verdades pelo amor de deus, é ruim, hem. 

Pois não é que, na terceira vez, ele já parecia menos carente 
tipo genética e mais preocupado em continuar com a vida de 
sempre? Nem mesmo beberam — direto pro fuc-fuc. Hashtag. Eu 
avisei, Teresa. Como uma moça tão inteligente pode ser tão ingênua? 
Esqueceu de tudo o que o gerente é, a vida que leva até hoje, não é 
possível, quantas vezes na história da humanidade. 

Ah, mas ele prometeu que acabaria com a corrupção. 
Começou com as negativas, conforme previram sabiamente as 

várias vozes do povo: vamos hoje? Ah, preciso terminar os relatórios 
da semana. Vamos hoje? Ah, hoje tem festa de aniversário da 
cunhada. Vamos hoje? Ah, minha mãe quer visitar dona Otacila. 

Até que apareceram as lesões e o médico disse que 
sexualmente transmissível era pouco. Teresa precisava avisar, atitude 
cidadã. Mas o que o gerente fez: 
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Quê? Ficou louca? Nada a ver com as tuas lesões. 
É o que daria para reproduzir, o resto seria para imaginar. Pois 

então vamos imaginar o que um homem gerente prestes a mergulhar 
na mágica de ser pai diria para a amante numa situação 
constrangedora dessa, a ponto de a amante nascer tanto ódio de 
empurrar escada abaixo. Teresa nunca tinha sentido um ódio tão 
gostoso, esse de matar. As pessoas viviam matando e raras vezes não 
tinham ódio, mas Teresa nunca. Foi só dessa vez. Sempre que sentia 
ódio de matar, quando pensava na pessoa morta, ficava com dó. Foi 
só dessa vez que não. 

Não sei o que me deu, não pensei, só senti que, se empurrasse 
o gerente escada abaixo, ele explodiria como um tomate-caqui-
maduro. Daí me deu vontade de comer um prato enorme de 
espaguete. 

Comível ou comestível — eis a questão. 
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o tanto que vale a minha vida 

 
a plaqueta se lia “Limonada grátis. Por favor, sirva-se”. 
Sem pensar duas vezes, o rapaz pega a jarra e enche um 

copo. Não é que gostasse de limão, mas não resistia a uma boa 
oportunidade. Espia a coleção de pratos decorativos pintados em 
temas florais, coisa mais cafona. O tipo do bibelô que você encontra 
na casa dos seus avós. Mas ao preço de um real cada, conclui duas 
coisas sobre quem está organizando a venda: Primeiro, que é uma 
velha. Sim, uma velha e não um velho. Só uma senhora idosa 
acumularia tantos querubins de porcelana, para não falar dos 
bordados de crochê. E por fim, e mais importante, a velha deveria 
estar num baita sufoco para apreçar seus bens com tanta modéstia. 

Você conhece o lugar. Já viu vários lugares assim. Um sobrado 
de dois andares com a varanda escancarada, convidativa. Grama 
verde, caixa de correio e bebedouro para beija-flores. O sonho 
suburbano. Ele veio gingando, atraído pela curiosidade. Confere a 
miscelânea de tranqueiras expostas. Não encontra mais ninguém, 
está só. Senta no sofá de três lugares e descansa os pés na mesa de 
centro. A etiqueta diz que o conjunto valia duzentos e setenta e cinco 
reais. Na frente dele, um televisor de cinquenta polegadas com o 
preço módico de outros cento e cinquenta. Aposto que consigo 
baixar para cem., pensou. 

Parece que a casa está toda montada do lado de fora. A cama 
de casal sobre o gramado. Um tesouro de jatobá maciço e cheio de 
entalhes. Peça em extinção. Agora apenas tristes imitações 
industriais em chapas de compensado. Coisas mais práticas, e sem 
história alguma. A palavra cai bem, história. Tudo ali parece contar a 
sua própria. Feitas com o mesmo material nobre, duas mesinhas de 
cabeceira idênticas. Cada uma carrega um abajur na cabeça. O quarto 
havia se instalado no jardim. Armário e gaveteiro alinhados à 
disposição do cômodo. Colchão e travesseiros desnudos, todavia. As 
fronhas, lençóis e cobertores repousavam dobrados com esmero e 
dispostos em caixas sobre a calçadeira. 

N 
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Nota que alguém tinha puxado a extensão para fora da casa, 
de maneira que aperta o controle remoto como um velocista. 
Futebol, novela, jornal, futebol. Beberica a limonada, faz careta e 
atira o copo fora., Gostou de alguma coisa, querido?, perguntou a 
senhora na cadeira de rodas, que ele nem tinha visto chegar. 

Opa, boa tarde! Tava só dando uma espiada. Legal a tevê., Sim, 
é uma boa televisão. Sai por cento e cinquenta, baratinho., Não faz 
por cem?, Cem está bom sim, pode levar por cem. 

Maravilha, e se vier o sofá e a mesinha juntos, fica tudo por 
duzentos e vinte e cinco?, ele pensa que poderia reformar seu 
apartamento., Ai, você é um danado, rapazinho., A senhora tinha 
uma compleição magra e quebradiça. Mesmo sendo idosa, usava a 
cabeleira longa e branca, o que lhe conferia uma aparência estranha 
de hippie., Posso fazer sim. 

Ela diz que ambos deveriam beber alguma coisa pra brindar à 
venda, estão só os dois ali mesmo. Ninguém para incomodar. O rapaz 
confessa que não é fã de limonada. A senhora então pede para ele ir 
buscar um vinho que estava na mesa de jantar, por conta da casa. A 
mesa era outra maravilhosa antiguidade, que fora arrastada até a 
garagem. Sobre a mobília, vê expostos à venda utensílios de cozinha, 
um relógio de parede e pinturas a óleo. Uma delas exibe uma 
bailarina alongando a perna na barra, o corpo arqueado para frente. 
Ele percebe semelhanças entre a moça na tela e a velha senhora, se 
ela fosse mais jovem, loura e de pernas torneadas. Volta com uma 
garrafa de vinho do porto e duas taças pequenas. 

Saúde, Dona…, Isadora, seu danado, mas deixe o Dona em 
casa, vá., Clóvis, prazer. Então… saúde, Isadora sem o Dona., ele pisca 
e ela ri. 

Os cristais tilintam e a bebida sobe ligeira à cabeça do rapaz. 
Ela diz que seria bom pôr uma música para tocar. Liga um jazz 

na vitrola. O rapaz cobiça o aparelho. 
Também está à venda, pus tudo à venda, faço esse por 

cinquenta junto com a caixa de discos., Pago vinte., Ai, seu danado… 
Clóvis vê uma penteadeira e uma arara. Tem de apertar os 

olhos para ajustar o foco. Estranho, ele sempre teve vista perfeita. 
Enche outra taça e bebe com gosto, ao som do saxofone que sopra 
da vitrola. A senhora se levanta da cadeira de rodas. Nega a 
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assistência do jovem com um gesto de mão., Bobagem, bobagem, 
uma mulher na minha idade pode ter orgulho uma vez ou outra., 
lança a juba para trás. Olhando de perto, ela não parecia tão velha, 
nem seus cabelos todos brancos. Umas madeixas platinadas de louro 
que o rapaz acha, a partir de agora, muito bonitas. 

Sabe o que devemos fazer? Devemos dançar. Isso, dançar. Não 
seria revigorante? 

Ele hesita, mas já foram três taças e então Clóvis põe a mão na 
cintura dela. Sente fineza nos contornos. É mais firme do que ele 
esperava, parece cintura de moça. Ela veste uma saia longa indiana, 
blusa justa e uma echarpe. Seus olhos são azuis-cobalto. Ele a puxa 
para perto. Sente tontura, uma fraqueza nas pernas, nos ossos. Que 
diabos, o homem é jovem e cuida do corpo. Tem saúde de ferro. 
Deve ser o vinho, essa vertigem. Vinho do porto é coisa traiçoeira, é 
sim. Isadora dança. Uma dança fluida, envolvente. Às vezes ela fecha 
os olhos e ele se pergunta em silêncio no que ela deve estar se 
lembrando. Ele tenta pensar os pensamentos dela, como quem 
conduz a dança. Ele pensa que mulheres na idade dela passam mais 
tempo recordando do que vivendo. Aí depois quando elas não 
conseguem mais fugir para suas memórias, fica tudo mais nublado, 
leitoso. E então não há mais pra quê viver. A gente perde a vida junto 
com as memórias. A venda de garagem dela é cheia de lembranças. 
Clóvis pondera sobre as coisas que possuímos, as coisas com as quais 
nós realmente nos importamos. Coisas assim carregam um pouco de 
nós mesmos. Uma parte de nossa história. E comprar isso de alguém 
que viveu essas histórias, seria comprar para si um tanto da vida 
dessa pessoa. Ele sente os dedos dormentes, a vista ameaça 
escurecer. 

Por que, Isadora?, ele pergunta., Por que pôr toda sua vida à 
venda assim, pra um desconhecido?, A moça abre os olhos, Clóvis se 
encanta com seus pés de galinha, são muito charmosos os pequenos 
pés de galinha que ressaltam o cobalto dos olhos., Não é minha vida, 
meu querido, são só umas coisinhas que eu juntei aqui e acolá., 
Mesmo assim… 

Eles rodopiam na grama. Por mais de uma vez o rapaz sente 
que perdeu o ritmo, ouve o joelho estalar, a coluna arqueia. Mas ela 
não parece se importar, linda e juvenil. 
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Eu é que não morro que nem Faraó, enterrada junto de meu 
cabedal., ela ri, um riso jovial. Parece uma adolescente rindo., Nem 
exército de terracota, já pensou? A gente chega e sai desse mundo 
nu, meu anjo., E ela provoca., Vai querer mais alguma coisa?. 

Vou sim… quero tudo. Faça um preço bom. Vou arrematar 
tudo, tipo venda de atacado. 

Ela acelera o ritmo da dança, Clóvis acha difícil acompanhar. 
Parece ter a coordenação de um idoso. Isadora enrubesce., Você 
poderia me beijar, querido? Faz tanto tempo desde a última vez 
que… sabe?, Um beijo e você me faz um desconto especial pra eu 
levar tudo?, Ah! Seu danado… 

Depois do beijo ele sente que vai enfartar. Encerra a dança, 
precisa tomar um fôlego. 

Faça uma proposta., ela diz., Diga aí você o tanto que vale a 
minha vida. 

Os cabelos dela são louros e vastos, o corpo é esguio, as pernas 
são torneadas. Pernas de bailarina. São perfeitas a suas pernas, e a 
sua idade também. Não há uma ruga, uma prega. Pura beleza e 
juventude. A cabeça de Clóvis gira, sua vista falha, os ombros pesam. 

Mil… Não! Quinhentos. Eu levo tudo por quinhentos, é pegar 
ou largar. 

Ele tira a carteira do bolso de trás da calça com as mãos 
trêmulas. Pesca três notas de cem e mais duas de cinquenta. Diz que 
no momento é tudo o que dispõe, mas que vai ali no caixa eletrônico, 
vai num pé e volta noutro, rapidinho, pra sacar os cem reais 
faltantes. Não demora nada e num instante fica todo mundo feliz. 

Ela encosta o dedo indicador nos lábios dele. Guia-o até a 
cama. A bela cama estilo imperial de madeira de jatobá, cheia de 
capricho, história e vida. A cama que dentro em breve seria dele. Ele 
se arrasta para um dos lados do colchão. Ela o guia para o outro. 
Aquele deveria ser o lado dela, ele pensa. Os olhos azuis-cobalto 
ficam lhe avaliando deitado ali, no lado dele. O que será que veem? 
Um corpo curvado, cansado e frágil. O corpo velho de um homem 
provisório. A que corpo deveria pertencer este lado da cama antes 
dele, imagina Clóvis. Tentando viver na vida dela. Em quem ela 
estaria lembrando, quem ela havia perdido. Gente com muita idade, 
muita coisa e muita história já perdeu muito, é assim que funciona. 
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Clóvis tosse seco e olha para cima, percebe que está 
anoitecendo. Já se podiam ver algumas estrelas no céu, ele tem 
dúvidas que amanhecerá. Isadora pula em cima dele. Puxa a saia até 
as coxas e deixa a extensa cabeleira loura afogar o rosto do velho. Ele 
sente um tremor, um medo genuíno de ser mesmo sufocado por 
aqueles cabelos dourados. 

Pela manhã, ao acordar, ele ainda consegue ver a moça, 
sentada do lado dela, prendendo os cabelos num coque. A respiração 
dele está pesada. Tenta falar, mas a voz não sai. Ela puxa uma caixa 
de sapatos debaixo da cama e tira de lá um par de sapatilhas de 
ballet. Troca as sandálias que veste pelo calçado de dança e entrelaça 
as faixas cor-de-rosa ao redor do tornozelo. 

Fico com estas., diz a jovem para o senhor enrugado e lânguido 
sob as cobertas., Compro-as de você pelos cem que ficou faltando, é 
um bom negócio., Ela tira as três notas de cem e duas de cinquenta 
da carteira dele e tasca-lhe um beijo na testa. Clóvis sente um 
espasmo involuntário, seguido de uma dor aguda no peito. 

Seu danado., ela diz, e vai embora dali com passos macios, 
assobiando uma música que Clóvis não conhecia. 

Não era de seu tempo. 
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dezesseis da coleção #breves. 

 
sem olhar a quem 

 
aiu eu e o Doca pra manifestação. Ele veio aqui em casa 
uma hora antes e a gente matou o tempo vendo uns 

bandido se foder no Youtube. Taí uma coisa que faz o meu dia passar 
voando, assistir uns filho da puta se dando mal. Melhor que cinema. 
É o tal negócio, quando a presa tá armada, o predador dorme com 
fome. 

A gente ia saindo e o Doca pra mim não preparou nenhum 
cartaz, nada? Eu virei pra ele e ele já foi se encolhendo. Que cartaz o 
quê cara, tu acha que a gente vai ficar que nem duas bicha segurando 
cartazinho, tipo programa da Xuxa? a gente vai com a cara e com a 
coragem porra, meu cartaz é essa camiseta aqui, relaxa que lá vai ter 
cartaz, faixa, essa porra toda. O Doca é meio lerdo, mas tem boa 
índole. 

Lá não tava como eu esperava. Tinha menos do que o 
anunciado, mas a gente sabe que o trabalho é de formiga. Juntando 
com o resto do país dava uma cacetada de gente. Tinha uma faixa 
grandona que o pessoal abria quando fechava o sinal. Isso 
incomodou um bocado de comunista e teve uns que quase saíro na 
mão, mas o pessoal deu uma segurada porque sabe que isso queima 
o filme. O Carlos Alberto comandava o pessoal dizendo calma que vai 
chegar a hora deles. Ele é o cabeça do grupo. Esse cara é mito. 

Eu desde a hora que cheguei fiquei cismado com um negócio 
que ninguém tinha notado. Eu conhecia quase todo mundo que tava 

S 
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ali, se não pessoalmente, pelo zap, mas tinha um que eu nunca tinha 
visto, nem nos outros dias nem no grupo. O cara tava sozinho, sem 
cartaz, sem nada, só filmando com o celular na mão, tava de calça 
verde e jaqueta, mas de camisa vermelha por baixo. Era o único ali de 
camisa vermelha. Ninguém mais tava de camisa vermelha. Não que 
não possa, mas é uma questão de bom senso caralho!. Isso que eu 
vou falar não tem nada a ver, mas o cara ainda por cima era preto. 
Tipo, tem uns meio preto no grupo e tudo, qualquer um pode fazer 
parte, desde que feche com as nossas ideia, mas ali era o único 
preto-preto mesmo. Tem um monte de misturado ali, essa putaria 
que é o Brasil, né? o Doca até tem cabelo ruim, isso aí não tem nada 
a ver, mas eu fiquei cuidando, o cara tinha todo jeito de infiltrado. 

Eu cutuquei o Doca e disse se liga naquele cara ali, estranho 
né? O Doca entortou a boca pra baixo, como ele faz sempre que não 
sabe o que pensar. O bicho é devagar, mas eu dou um tranco e ele 
pega. A partir daí eu não me liguei mais na manifestação, fiquei só de 
olho no negão. Lá pelas tantas, anoitecendo, o cara guardou o celular 
no bolso e foi se afastando do grupo, sem se despedir de ninguém 
nem nada. Parou na faixa pra atravessar a rua. Quando a luz de 
pedestre abriu eu chamei ô Doca, vamo atrás do cara. 

Chegamo na faixa bem na hora que fechou o sinal pra gente. 
Beleza, deixa o cara tomar distância. Doca, abre a mochila aí e vê o 
que tem dentro. Ele abriu e meio que se espantou. Eu disse é só pra 
defesa, enquanto não tem porte de arma nessa porra. Abriu o sinal. 
O negão já ia dobrando a esquina falando no celular. Eu disse apura 
Doca. O cara virou a esquina e entrou pelo lado do carona num carro 
estacionado. A gente parou e ficou esperando o carro arrancar. Não 
arrancou. Tinha outro cara no volante. Eles ficaro ali um tempo 
conversando, de repente se abraçaro e não se soltaro mais. Puta que 
pariu, Doca! O negão ainda por cima é viado! Aí é que me deu um 
nojo daquele cara, deu vontade de ir pra cima e tirar os dois do carro 
na porrada. Mas aí o viado saiu e o carro arrancou. Eu falei pro Doca, 
vamo tirar a limpo isso daí. 

Ele tava passando na frente de um recuo onde tinha a lixeira 
de um prédio. A gente apressou o passo e chegou logo atrás dele, daí 
eu chamei ô parceiro! Ele se virou, eu perguntei o que ele tava 
fazendo lá na manifestação. Ele disse que tava só acompanhando e 
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eu disse e tu foi lá de camisa vermelha só pra provocar. Ele disse 
nada a ver cara, e eu não me chama de cara que tu nem me conhece. 
Ele disse calma amigo, e foi botando a mão no meu ombro. Eu disse 
calma é o caralho! tu não sabe que preto não põe a mão em branco? 
e abri a testa dele com um soco que chegou a doer a minha mão. Ele 
caiu desnorteado e eu tirei o cassetete da mochila e já fui descendo a 
porrada na cabeça, na perna, nas costas, na costela, onde dava eu 
acertava. Nisso o cara já tava que nem um boneco no chão, eu disse 
pro Doca vamo comer o cu desse negão. O Doca já ia tirando a calça 
do cara! O Doca tem problema na cabeça, só pode. Eu disse ô Doca, 
tá maluco ou tu é viado? ainda se fosse cu de branco, mas vira ele aí 
que eu vou enfiar o cassetete no cu dele. Aí eu só empurrei o cacete 
na bunda dele, por cima da calça mesmo, que eu não tava a fim de 
sujar de merda. Falei pro Doca vamo parar com essa porra que ele 
pode se apaixonar, e a gente riu pra caralho. Eu dei mais umas bicuda 
na costela dele, e ele nada, tava desmaiado ou sei lá o quê. Eu puxei 
o Doca e disse chega, vãobora. Quando a gente se afastou o Doca 
falou que ele parecia um saco de lixo lá jogado no chão. Eu disse é 
Doca, um saco de lixo preto. E o Doca riu. Eu tava orgulhoso. A gente 
fez a coisa certa. 
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em três atos 

 
01. Prefácio 
 

á reparou? já reparou que engraçado o apontador? ao 
mesmo tempo que destrói, constrói. em zigue, zague. zigue. 

zague. o desenho abstrato se forma metodicamente. ponta a ponta. 
como um bando de soldados alienados. vai um. depois outro. depois 
outro. o ritmo depende do comandante. daí vai do observador. se 
decide pela revolta ou pelo legalismo. se olha bem atentamente para 
uma ponta, verá uma lança. pontiaguda, linda, formando-se 
meticulosamente numa unidade quase patriótica. mas se volta as 
suas retinas para a outra ponta, o que verá é a diminuição. a perda 
da potência. do pior jeito, aos poucos. a desintegração do território. 
o ato de apontar é também um ato totalitário. 

por que diz isso agora? 
olha. aquela velha aponta um lápis sentada na praça. não 

deveria estar ali. um lápis pode ser apontado dentro de casa. um 
lápis pode ser apontado de qualquer lugar. 

mas você mesmo acaba de exaltar o ato. se ela estivesse 
dentro de casa, como deveria, não teria essa reflexão. estranho 
momento, por sinal. 

veste um vestido estranho. cheio de remendos. as cores não 
estão uniformes. olha. olha a meia. veste de um lado só. continua 
apontando o lápis. aponta e aponta. 

aponta com certa frieza. é estranho o que algumas pessoas 
ainda são capazes de fazer em público. mesmo em um momento 
como esse. mesmo depois de tudo. não é o que dizem? num 
momento como esse. todo mundo perdendo o controle de tudo. 
tudo. e algumas pessoas continuam apontando o lápis. qual o 
objetivo final. 

às vezes, faz um protesto. 

j 
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não seja ridículo. protesta contra o quê? apontar um lápis. uma 
velha apontando um lápis, em um momento como esse. é uma 
merda. 

às vezes, se prepara para anotar algo. um diário talvez. a lista 
do supermercado. a dosagem correta do remédio. Indapamida. 05 
mm. Minoxidil. 02 mm. Nifedipina. 10 mm. pode ser uma carta de 
amor. um bilhete indignado. pode ser poeta. tanta coisa se pode 
fazer segurando um lápis na mão. até mesmo um bilhete suicida. 

para todas essas possibilidades, porém, falta-lhe o papel. cadê 
o seu papel? sua caderneta. alguma superfície onde possa anotar. 

pode estar a procura de um. escrever numa…veja. olhe agora. 
parece finalmente ter se cansado de apontar. está minúsculo. o seu 
lápis quase chega ao fim. quase. 

em tempos como esse. que loucura. uma velha numa praça 
apontando um lápis. 

coisa bonita é o apontar de um lápis. 
você já disse isso. todos os detalhes. coisa bonita é o respeitar 

os momentos ruins. coisa bonita são as pessoas terem consciência. 
quero falar com ela. vou descer. vamos. vamos os dois 

perguntar a ela o que faz apontando um lápis no meio de uma praça. 
curioso demais. aliás, que protesto mais maluco de uma velha. olhe 
pra cima. veja as janelas. quantas janelas somos capazes de contar 
somente se olharmos paralelamente ao asfalto? elas parecem cada 
vez mais perto umas das outras. não acha? parece que o concreto 
entre elas diminuem a cada dia. se desgastam. perdem a força. estão 
se tornando uma unidade. uma unidade de concreto. 

você ficou maluco? não podemos simplesmente ir até lá só 
porque está tendo uma espécie de epifania. principalmente em 
tempos como esses. há dias não saio. deixo que eles façam isso por 
mim. são tempos ruins. 

sim. ficamos aqui. é verdade. mas a velha não. deve saber de 
algo. algo grande se esconde em seu lápis minúsculo. ele está 
apontado. parece consciente de seu ato. tranquila na rua. 

deixe que eles saiam por nós, menino. não perca a esperança 
dessa maneira. estamos indo bem por aqui. são os nervos. são os 
tempos. 
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eu já estou cansado. não são apenas mais os tempos. é a nossa 
vida. há quantos dias? quantos dias não pisamos no asfalto. presos 
no concreto. olhando o mundo por um ângulo só. 

como pretende fugir disso? 
do quê? 
de olhar o mundo por um único ângulo. é impossível fugir. 

podemos sair por aí por horas. correr por dias inteiros. sem parar. 
subir e descer os arranha céus. escalar as mais altas montanhas do 
mundo. nada irá mudar. ainda assim iremos olhar o mundo por um 
único ângulo. é tudo que nos resta. nada vai mudar. fique em casa. 
não jogue simplesmente tudo para o alto. a velha está ali. algo me diz 
que logo saberemos o que faz na praça. são tempos difíceis. 

não gosto de pensar em como tem razão. são dias. nada 
mudou. não temos mais futuro. 

creio que nunca tivemos. eles saem por nós. fiquemos em 
casa. vamos. eu preparo um café. 

 
02. Depois do ato. 
 
já fecharam. não. não quero ver. deixa-o descansar. eu não sei 

bem. e como pode saber de uma coisa dessas? já disse isso. como 
pode saber que só os pulmões foram prejudicados. matuto dos 
infernos. esse ai já nasceu meio morto. todo quebrado por dentro. 
claro que sofro. mas isso não é da sua conta. ora essa. vá chamar o 
médico, por favor. todos já foram, graças a deus todos se foram. 
doutor, o que preciso fazer agora. a delegacia? por que precisaria 
fazer uma coisa dessas? assinar uns papéis, claro. problema nenhum. 
mas em tempos como esses. os médicos já liberaram. não é isso? não 
é só isso que é necessário para saber a causa da morte, é. os pulmões 
foram prejudicados. o matuto mesmo falou. está claro a causa da 
morte. saiu nos jornais: não é pra ficar nas ruas. dando mole pra ele. 
pra ele mesmo. que dia? hoje. não. ainda não. preciso ir pra casa. as 
meninas não comem há três dias. filhos? não. são as nossas gatas. 
quer dizer, são as minhas gatas. agora elas são apenas minhas. enfim. 
estão em casa. os vizinhos não podem cuidar. não entram em casa. 
tenho medo. devem ter revirado tudo atrás de comida. da última vez 
foram fundo no bueiro do quintal. pegaram uns ratos que moscavam 
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por lá. foi sujo. é uma complicação. uma complicação. já vou indo. 
vou indo. meire há dias que não me liga. 

saiu sentindo que não deveria ter tido aquela conversa. 
homem dos diabos. a faz passar vergonha até depois da morte. 
morte. o brasil tem escutado muito essa palavra. passaram a fazer a 
contagem por dias. 455. 677. 801. 920. 1002. engraçado como crescia 
a cada dia, ela pensava. mas as pessoas morrem todos os dias. 
engraçado. agora eles contam e passa até na televisão. foi para a 
casa sem se despedir dos parentes. pessoas que nem deveriam estar 
ali. mas elas foram. despediram-se do seu marido, colocando os 
cotovelos em seus ombros. uma de cada vez. não era mais permitido 
abraços. abolido também foi o encontro mão a mão. o tradicional 
entrelaces de dedos. ela foi. homem dos infernos. deu os primeiros 
passos na calçada e olhou para o outro lado da rua. ali costumava ser 
um ponto de encontro de jovens. vivia abarrotado de gente. 
aglomerações. agora não havia ninguém. talvez seja engraçado. 
agora não havia mais ninguém nas ruas. ela que sempre gostou da 
sensação do fedor da cidade. cruzava as esquinas em busca de 
engarrafamentos. sempre fazia caminhadas masoquistas pelos 
bairros, olhando pra baixo, contanto as rachaduras das calçadas, 
tropeçando nas pedras soltas do concreto, adiando a volta pra casa. 
agora não havia mais nada. nem ninguém nas ruas. tudo era espaço. 
em seu rosto, não sentia mais nada. não podia ter sentido. seu 
marido morreu ontem. e hoje foi o enterro. 

 
03. O ato 
 
meire ligou e disse: seu filho morreu. pegou ele. pegou a 

doença. não acreditava nessas coisas. menino novo. ruim de escola, 
mas bom filho. mais ou menos trabalhador. a televisão era ligada. 
sempre. mal se podia pensar com todo esse barulho. homem dos 
infernos. ela mesmo me disse. os hospitais estavam abarrotados. 
uma cara de fim de festa nas salas dos hospitais do país inteiro. não 
tinha sobrado nada. e seu filho morreu na esquina. misturando um 
último suspiro, como se tragasse o resquício do cigarro aceso há 
muito tempo. era sua derradeira força. a busca pelo último ar. 
estranho. esse negócio rouba o ar da gente é? como pode uma coisa 
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dessa? já vou. está no fogo. no fogo, homem. como pode uma coisa 
dessa? um homem desse. meu deus. ela me explicou: o filho tentava 
ir pra casa depois de ter seu atendimento recusado. era só ter 
escutado o menino. mas que diabo de hospital. a enfermeira disse 
que não tinha como. que coisa mais estranha. como um hospital 
pode não atender? o menino se irritou. puxou meire pelos braços e 
atravessou a sala de atendimento com ódio. bravo demais. passou 
pelos corredores sujos. foi em direção às ruas. antes de colocar o pé 
na recepção, o ar acabou. teve sorte de andar mais alguns passos até 
a esquina. caiu. isso meire contando. achei uma coisa esquisita. meire 
não ia inventar uma história dessa. os mortos. eles não estão mais 
fazendo exames para saber a causa da morte. a morte. o que seria 
mais uma morte? todos estão indo. meire me disse mais uma coisa. 
mas essa televisão não me deixa pesar. meu deus. homem dos 
infernos. ela não me deixa pensar em mais nada. é enlouquecedor. 
ainda dói. homem dos infernos. ainda dói aquele da última vez. no 
banho, quando a água bateu no meu rosto, ainda senti o formato do 
tapa. o formato do tapa ainda está na minha cara, não é nada 
engraçado. desgraçado. mas você ria. caralho. eles não estão mais 
fazendo os exames. as pessoas estão morrendo. as mortes no país. 
não tem mais ninguém nas ruas. no fogo. a comida está no fogo. tudo 
que preciso está no meu bolso. vai, minha filha. anda com isso. puta 
que pariu, que barulho. que merda de barulho. que merda de 
homem. que merda de vida. pega, menina. dança. lembro que tinha 
dança. a gente se conheceu durante uma dança. isso. puxa. puxa. 
joga na mesa. o filho de meire era ruim na escola, mas bom menino. 
já foram oito vezes. homem dos infernos. oito vezes, no mesmo 
lugar, que barulho. as mortes hoje subiram ainda mais. o país já nem 
existe. como podem não ter atendido com o menino dentro de um 
hospital. com o menino dentro da porra de um hospital, 
manifestantes tomaram as ruas nesta quinta-feira pedindo o fim do 
isolamento. a volta do comércio. a vida normal. manifestantes. não 
estão mais fazendo exames. as pessoas morrem, mulher. elas 
morrem e eles agora nem querem mais saber a causa. manda pra 
cova. perfeito. isso. manda. pega. agora pega o outro. o outro. estou 
velha. pega o outro. joga na mesa. que barulho é esse? o jornal 
acabou. ele vai levantar. anda. pega o prato, a colher, o feijão, o 
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chumbinho, o apontador, raspa o chumbinho, joga o arroz, a carne. 
ele se levanta. aponta o chumbinho, empurra ele. joga mais pra 
dentro. afunda. afunda no apontador com o lápis. acabou o jornal. lá 
vem ele. um minuto. acaba de ficar pronto. vou tirar do fogo. agora 
mesmo. voltou. aponta o chumbinho. larga o lápis. aponta. mistura. 
da pra ele. volta. aponta o lápis. aponta. homem dos infernos. come 
tudo. você não passa de um número. agora. 

aponta. aponta. aponta o lápis. assiste a derrota do país. 
acalme-se: 

a novela já vai começar. 
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Regina Ribeiro | É formada em Comunicação Social 
no Paraná e desde 2013 mora na França, onde fez 
graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade 
Paris-Sorbonne. Acabou de finalizar o seu primeiro 
romance. 

 
cabeça de quimeras 

 
s coletores passaram mais uma vez com seus grandes 
cachorros sem focinheira. Eu disse que não tinha nem pro 

osso. Esse tinha a cabeça raspada e tatuada. Um grande dragão com 
a cauda se enrolando no pescoço. As tatuagens cobrem as partes do 
seu corpo que não estão escondidas pelos couros, jeans rasgados, 
braceletes e grandes e grossos anéis. Eles fazem de tudo pra botar 
medo, esses coletores, para aparentarem serem durões. Esses dias vi 
um deles bater num velho raquítico e nojento, aquele asqueroso que 
fica de braguilha aberta, fuçando o lixo do cruzamento. O velho se 
agarrava a seus poucos pertences como se valessem de algo. Velho 
doido. Mas tinha que bater? Pra que, eu me pergunto, pra quê? 

Cortei minhas luvas pra deixar metade dos meus dedos livres. 
Não consigo lidar com as mãos quando estão enluvadas. Com a parte 
que cortei fora, enfeitei os meus cabelos. Não dá pra jogar nada fora, 
nada. Fiz bem porque um velho, quando passei, me olhou com 
desejo. Fazia tempo que ninguém me olhava assim. Me mostrou uma 
moeda. Fingi que não entendi. Tenho que dizer que fiquei com medo. 
Corri pra lona e soltei Quimera. Ixi malia quem é a coisa mais fofa da 
mãe? Ela me olha de volta com os olhinhos pequenininhos de pura 
devoção. O focinho longo de tubarão eu tenho vontade de esmagar 
de tanto amor. O dia em que encontrei Quimeras foi o dia mais 
bonito da minha vida. Ela estava lá, um cocozinho escondido 
assustado embaixo dos entulhos da construção. 

Quimeras me segue de perto enquanto vou contando para ela 
coisas pelas quais vale a pena viver. Como me faltam alguns dentes, 
minha fala está comprometida, mas Quimeras me entende e 
acarinha minha mão com o focinho úmido. É, eu bem que fiz de 
cortar as luvas. Os meninos passam e riem da nossa conversa. Tenho 
pena do mundo de linguagem limitada que é o deles. Nunca 
entenderam as coisas que eu e Quimeras entendemos. 

O 
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Quando voltamos, o coletor esta lá, esperando. Veio com o 
facão. 

Antes que eu possa pensar ou ter medo, ele já deu um golpe 
certeiro no pescocinho da Quimeras. Ela deu um gritinho agudo e 
depois agonizou. Parecia cansada até mesmo para sentir dor. 

Linha, agulha, lágrimas salgadas, tiro as partes moles e costuro, 
costuro, as pontas da agulha furando os meus dedos, a raiva 
estufando o peito, a garganta comprimida, as grossas gotas de 
sangue nas pontas dos dedos, o ranho escorrendo, o grito de dor 
abafado, cérebro, córneas, sangue, nervos no saco de lixo, pele, 
couro, dentes costurados. 

E quando os outros carrinheiros virem o horror, quando mães 
olharem pelas suas janelas e virem, quando os vendedores 
ambulantes, pipoca, picolé, algodão-doce virem, eles vão vir. 

E, enquanto ele receber pauladas de tudo quanto é lado, 
enquanto o sangue quente jorrar, por trás da multidão que lincha, ele 
vai me ver, meu sorriso desdentado escondido debaixo da pele, do 
focinho, da cabeça da Quimeras morta que agora é chapéu, segunda 
pele, totem, prova. Eu, vestida de Quimeras, as peles da Quimeras, a 
força da Quimeras, eu, mulher com cabeça de cachorra, cabeça cheia 
de dentes. 
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Luamba Muinga | Nasceu em Luanda, Angola, na 
última década do século XX. É crítico cultural, 
produtor e também curador de arte. É cofundador da 
revista eletrónica Palavra&Arte, centrada na 
produção artística emergente em Angola. Em 2018 
dirigiu o minidoc Capitães Vulneráveis — A vida de 
crianças em situação de rua. A sua produção artística 
passa pela prosa, poesia e textos performáticos. 

 
hebo 

 
empre retorno, em sonhos, às últimas imagens de minha 
avó. Da sua morte que continua sem sentido em minha 

memória. O cacimbo[1] esfriava todas as tardes e aquela parecia a 
terminável tarde. O céu estava distante de qualquer ruborização de 
poetas, uma tarde inútil aos que vivem atentos às questões práticas 
da vida como para os valiosos detentores da descrição obsessiva dos 
estados difusos do quotidiano. A figueira do nosso quintal 
permanecia seca como nos anos anteriores esteve, e reduzida do seu 
crescimento desde que atingira a igual altura da minha avó Hebo, ela 
já obedecendo à curva da idade. Das coisas que me recordo, uma 
delas é que naquela manhã ela não tinha regado as plantas, sua única 
propriedade, como fazia noutras manhãs. Durante os anos vi minha 
avó perder dedicação pela casa toda e ficar somente pelas plantas. 
Dizia-me que o nosso crescimento, as nossas necessidades adultas 
tomariam tudo que ela cuidava. Estava certa, naquela tarde pude 
confirmar. E ela ainda lembrou com seu olhar saído da cadeira onde 
sempre permaneceu estática. 

A voz do meu irmão, surgida num grito de romper as paredes 
da garganta, assustava-a. Havia já dias que ele e a irmã da nossa mãe 
disputavam pela propriedade da casa. Hebo ensinou-nos que era 
também nossa mãe, que a tratássemos assim e nunca de outra 
forma. Agora não nos parece tanto. Desde que faleceu nossa mãe, 
ela nos quer tirar as coisas que elas construíram juntas em alguns 
negócios que faziam nas Lundas. Tirou-nos um terreno e pretendia 
depois nos retirar também a casa. 

A fúria dos dois criava um intenso movimento e o levantar de 
indignações ocupava a sala de vozes. A discussão se acresceu e 

S 
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tomava os móveis e a decoração. Quando viu um estilhaço da loiça 
quebrada lhe pousar na unha enegrecida, minha avó Hebo sentiu um 
calafrio percorrer seu corpo. O medo de ver uma lasca lhe perfurar o 
dedo e o frescor misturado da tarde a fez mover os pés numa 
agitação incomum. 

Apesar do terror, ela firmou-se no assento. Eu a observava e 
sentia o mesmo medo que ela, enquanto imaginava tudo ruir sobre 
nós os dois. Vi minha avó deitar as mãos no volume de pano e de lá 
retirar um terço. Os seus antebraços deixou-os caídos no colo e a 
cabeça no mesmo alinhamento, as duas mãos concentradas no terço, 
com os dedos rondando entre as contas para a reza do Pai Nosso, e, 
finalmente, o rosto, faziam-na numa figura inferior a despedaçar-se. 
Corri até seus pés em busca de segurança, embora soubesse que ela 
não podia mais dar-me. A fé católica de Hebo criou meu firmamento 
depois de nossa mãe partir. Eu a procurava sempre quando um medo 
como aquele controlasse os meus pensamentos. 

— Nesta casa não pões os pés… não! — a voz acesa do meu 
irmão moveu de susto o ombro de minha avó. 

A outra voz respondia asco e derrotada. 
— A casa é minha, eu sei o que fazer dela. — gritou irmã de 

nossa mãe. 
— Até onde eu sei a casa foi comprada por ela e mais ninguém, 

não havia essa tua parcela. — meu irmão defendia que ficássemos 
com a propriedade inteira da casa. Ela tinha intenções de dividi-la 
para novos inquilinos. Fazia assim desde que perdera os seus 
negócios todos nas Lundas e entrara em dívidas inacabáveis. Ao 
tomar primeiro o terreno de nossa mãe não se importou com a 
reprovação de Hebo, a quem nos últimos anos nem lhe presta visita 
depois de a ter abandonado connosco, duas crianças. Hebo não 
morreu por causa da casa, ela não precisava defender mais nada. As 
plantas lhe bastavam. 

Eu gostava imenso da casa. Gostava das noites em meu quarto, 
quando acordava entre o escuro e seguia a iluminação dos 
candeeiros à petróleo feitos de lata que condiziam ao quarto de 
Hebo. Ela deixava vários acessos pelas seis divisões da casa, punha-os 
como um mapa do meu quarto para o seu. As negruras das chamas 
continuam nas paredes, não penso em tirá-las. São os traços da 
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minha segurança. O que seria de mim sem aquelas luzes acesas nos 
corredores e nos compartimentos noturnos da minha infância. 

Aquela confusão entre o meu irmão e a irmã de nossa mãe não 
matou Hebo. Ela morreu por angustia de uma profecia. Aquela ideia 
velha devia ter voltado a ela naquela tarde desgastante. Ouvi a 
profecia primeira vez durante o comba[2] da minha mãe. Ela contou 
para meu irmão eu e mais alguns primos, e o nosso desamparo foi 
maior porque se parecia que depois da nossa mãe restava apenas sua 
irmã que poderia ir embora a qualquer instante. Mas não foi a morte 
que nos tirou do afecto e da protecção da irmã da nossa mãe. 

Se tivesse que escrever em livros a profecia que perseguiu 
Hebo desde a juventude a chamaria de profecia das ausências. Ou do 
desaparecimento. Todos os seus filhos tiveram mortes 
desaparecidas. O filho mais velho de Hebo tinha desaparecido dois 
meses depois das perseguições do Maio de 1977 em Luanda; a 
segunda filha tinha ficado por uma mina em 1988 (e isto só foi 
determinado anos mais tardes, enquanto a família pensava apenas 
no desaparecimento); Hebo enterrou o corpo do terceiro filho sem a 
alma estar lá, disse-nos. Tinha se ido com o estado de loucura que 
teve antes da morte. A história deste meu tio era interessante para 
mim: foi um pirateador de filmes soviéticos no mercado do Roque 
Santeiro e morreu quinze dias depois do país entrar oficialmente para 
o novo sistema político. Minha mãe morreu em Katanga, na 
República Democrática do Congo, depois do nosso pai a ter levado 
com o engano de encontrar diamantes que o negócio das Lundas já 
não lhes dava. Sou um órfão de diamantes. 

Hebo contou-nos que a profecia lhe tinha sido anunciada na 
juventude. Viviam tempos de boa pesca na Ilha de Luanda, uma vez 
mulher entrou por sua casa. Anunciou-lhe que tudo quanto Hebo 
vivia não lhe pertencia. Minha avó pensava que aquela mulher devia 
querer o seu homem. 

— Verás tudo acabar, antes de acabares tu. — disse isto e se 
retirou da casa de Hebo com uma pequena colher, onde minha avó 
viu seu reflexo em pranto. Esta mulher jamais existiu, diziam para ela 
quando recontava a história às outras pessoas. Na morte da nossa 
mãe, ela confortou-se por nos ver crentes de que era uma profecia. 
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Creio que Hebo viu tudo isso de volta quando meu irmão fez 
voar a loiça toda da nossa cozinha para expulsar a irmã de nossa 
mãe. Cada palavra dita entre os dois, movia Hebo nesta crença 
anterior. Um esclarecimento obstinado dos seus anos de velhice. O 
medo e a memória constituíram-se nela, iluminados como um trovão, 
e Hebo não suportou a ver última filha fechar sua história. 

Movida por sua própria energia, esta que já há muita se julgava 
apagada, Hebo olhou-me de soslaio e levantou-se, quando jamais se 
poderia achar que conseguia. Cruzou a porta, vigiada apenas por 
mim, escondido atrás de sua cadeira sempre imóvel. Relinchou a 
porta de madeira do quintal com um movimento vagaroso. Os 
vizinhos estavam todos ali na frente à espreita. Vi entrar alguns para 
talvez conter a confusão. Todos olhavam apenas a confusão e nunca 
em Hebo, eu era o único. Seguia-a, notei que se desamarrava dos 
panos que lhe cobriam em diversas camadas e cores e padrões. 

Eu não queria caminhar perto dela e perguntar, 
— onde vais avó? 
eu queria acompanhar os passos dela para ver sem interrupção 

onde ia. Os meus amigos, dias depois, contaram-me que eu corria 
atrás dela gritando do medo da confusão lá em casa. Mas eu cumpria 
o mesmo silêncio de Hebo. Ela sentia-se movida de propósito. O 
medo e a angústia, eram estes propósitos. 

Duas ruas, uma estrada pequena e talvez novecentos metros 
de caminhada, Hebo tinha dado à praia. O mar não tinha grandes 
agitações, os passos dela também não. Tocaram-se lentamente. 

Vi seus olhos entre o cristalizado e o enegrecido. Os terços 
sempre firmes nas mãos. 

Os panos dela ondulavam de espumas. 
 

[1] Época seca em Angola, que decorre de Maio a Agosto, caracterizada pela 
humidade. 
[2] Ritual fúnebre em Angola. 
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Nathaly Felipe Ferreira Alves | Nasceu em 1988, em 
Mauá, São Paulo, onde vive. É doutoranda em Teoria 
e História Literária pelo IEL/Unicamp. Trabalhou com 
educação pública por nove anos e acredita em sua 
potência, mesmo com tantas dificuldades. É 
ganhadora do Prêmio Maraã de Poesia 2019. Seu 
livro de estreia está no prelo, em coedição das 
editoras Reformatório e Patuá. 

 
para Valéry 
 
Entre o cálculo e a imaginação compareço pássaro. 
 
 
vozes 
 
O ventre abaúla 
vozes muitas 
alheias vozes e vozes 
já minhas emprenham 

vozes 
pés avós ainda ardem 
cantantes 
e sempre bailam 
e alvos ondulam 
nos gestos 
nas sortes 
enraízo estrelas 

primevos compassos 
palmas longas e 
longínquas palmas 
línguas 
cintilam o sempre 
canto ancestre 

cruzo com cinzas 
corpos puros 
asas vozes translúcidas 
anjos que víboras valsam 
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e na superfície das águas 
abaúlam 
o ventre das vozes 

das 
muitas vozes 
das 

alheias          vozes 
já tão nossas 

vozes 
 
 
suspeita 
 
Lambe silêncios pelo pescoço 
o corpo turvo 
herege 
curvas almas sanguíneas. 
No soluço do poema 
já recém 
esquecido 
quase 
criado 

rasteja o altivo 
sem necessidade do que 
sempre está 
no sal dos ossos 
vibra gota arenosa 
o ser em si 
sem saber 
o sabor 
de quem ainda é. 
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vaga 
 
Queria plantar a semente do mar nas montanhas que rastejam 
o cimo do céu. 
Queria plantar o peixe no seio da terra 
colher em rosas. 
Queria plantar o murmúrio das lesmas no vento 
de gota vencida. 
Queria asas leitosas para só desaprender 
bem devagar. 
 
 
lírica 
 
A página 
janela branca 
prescinde da 
imagem 
 
retrato 
 
nada mais 
real. 
 
Rascunho linhas formas sementes. 
 
Não é possível interpretar 
encarna. 
 
Não é preciso compreender 
enreda. 
 
Só permanece enigma 
concha gritante 
ao nascer. 
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nuclear 
 
Dioniso nos abisma 
expõe a carne do outro 
que nos habita. 
 

É assim: 
um arco-íris com escamas espraia-se. 

 
Uma górgona 
potência uma 
honra uma 
queda uma 
existência uma 
masmorra: 
 
Perseu perece. 

 
A lógicaespelho fracassa. 
Fracasso: a nossa pedra 
horror é sempre? 
 
Habito o luciferino 
hábito. 
 
Habita o outro 
a carne que nos expõe. 
 
Habite-nos, 

Dioniso. 
 
 
sina 
 
Ter escamas nos olhos 
é jamais perder os 
escombros em vida. 
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encanto 
 
Das escamas 
restam pérolas 
asas pétalas 
pássaros que 
nadam o 
peixe corpo 
da sereia. 
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Ma Njanu | Escritora, poeta e educadora popular. 
Nasceu em Fortaleza-CE, onde vive atualmente. 
Publicou a obra na boca do dragão da américa latina 
(2020), de forma independente, e participa de 
antologias, zines e outras publicações. É idealizadora 
do Clube de Leitoras de Fortaleza e integra a Pretarau 
— Sarau das Pretas, coletiva de poetas negras, da 
qual também é produtora cultural. 

 
desaforo ao pai 
 
no sagrado o lugar 
ele me diz quando 
atravesso os sons de 
lauryn hill e 
 
para as voltas em 
meu turbante, 
 
carícia tanina, 
 
a beleza das uvas 
ou as romãs velhas 
amargurar à boca, 
 
don’t touch my hair, 
filha. 
 
sociopatia é seu desabrochar 
de mim — às investidas 
 
memórias vivíssimas 
do teu sub cons ciente 
 
quando domingava aurora: 
decerto é melhor se fazer 
louca 
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bestialmente autoanuncia-se o mal 
 
que tem dessas coisas: 
não sabe guardar-se 
 
escondido é o tremor 
a vergonha 
 
afundar-se em desonra 
o ventre yorubá 
que te alimentou — 
 
não volto 
há mil pedaços 
de asco 
nas tuas mãos — 
 
impossíveis de qualquer 
ternura 
 
um mau cheiro inabalável 
teu violento hálito 
 
a bostejar que ama tantas pretas 
 
por isso se afastam 
de ti os beijos 
 
a saber de teu ódio 
 
apenas o idiota estraga 
o próprio veneno, ou 
talvez os suicidas — 
 
me faço viva 
se chega a noite 
em tua cama uma tormenta: 
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de que o feito se multiplica — pro bem ou pro mal 
 
e de longe tua incontestável mentira 
não passam de 
 
delírios delírios. 
 
 
ciranda tupinambá ou réquiem para curumim 
 
vestiam-se nas palhas pequeninas flores dançantes, o som 
ao redor tilintava nos babaçus o ar mítico de tupã — 
 
em noites chuvosas as crianças se abriam ozumbigos 
na floresta 
pra saudar jaci radiante, lançada 
 
nua 
às águas. 
 
dali, do buraco 
sairiam estripulias das mais puras diabruras y 
também cada golpe terrível quando chutavam nosso cocar 
 
ó jaci, que formosura tua boca 
sorver cada fissura, somente tua ternura 
se chama demarcação. 
 
nem a funai para as crianci’as y 
mi a mãe 
traríate de volta como as araras 
escondidas, puro assombro 
dos latifúndios 
 
e nas pistolas dos 
fazendeiros 
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quando otra vez vimos cair os menino um a um na beira 
do rio 
 
come víscera, jaci 
 
se faz neles 
encantamento 
 
a mata é tua magia alua os mirim 
beija tupã e goza goza 
 
haverá o dia e a noite que tudo será teu, lua. 
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Carlos Emilio Faraco | Professor aposentado. Autor 
de obras educacionais e de um livro de poemas. 
Comete textos no Facebook. Ancião brasileiro (71 
anos) esperando o gigante amanhecer. 

 
s/título 
 
Redigi o rascunho do meu testamento… 
Só tenho a deixar-lhes coisas 
Que se configuram breves 
Como momentos 
Fugazes — posto que humanas: 
Uma estrela que me pinga no olho, 
Fugida de um poema do Leminski; 
Uma pedra-conceito furtada de Drummond; 
De Marina Colasanti, um beijo branco de vison. 
O brilhante vem dos olhos impossíveis de Diadorim 
(Tenho uma certeza funda de que suas palavras 
Foram pra mim. Assim sendo, posso legá-las a vocês). 
Retiro de uma rasa gaveta — não as tenho fundas — 
Um caderno de caligrafia 
Cheia de aa redondos e ii com seus pingos devidos 
Testemunho de uma professora 
Que — perspicaz — tentou me moldar logo, logo, 
Aparando as arestas da letra 
(Deixo aos descendentes dela esse atestado do seu fracasso). 
Somente a Insônia — esta pantera surripiada de Augusto dos Anjos — 
Foi minha companheira inseparável. 
O sono? 
Eu o compro em comprimidos: 
Minha pequena morte diária é pura maquiagem 
E a deixo para os que vivem de hiatos. 
No mais, 
Falto de sono, 
Enterrei a pretensão de ter em mim 
Todos os sonhos do mundo. 
Eis o meu legado: recortes. 
Arlequinal? 
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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 [SP]. Graduando em Letras 
pela Universidade de São Paulo, há colaborações do 
autor nas publicações: Labirinto Literário, 
Libertinagem, Gueto, Aluvião, Originais Reprovados, 
Subversa, Ruído Manifesto, O RelevO, Bibliofilia, 
Escrita Droide, Germina, Mallarmargens; 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), 7 
Dias Cortando as Pontas dos Dedos (nº 1: um 
manifesto contra o fascismo e nº 3: edição do caos), 
organizadas por Rojefferson de Moraes, do livro 
homenagem a Rubens Jardim, e Antologia Ruínas 
(Editora Patuá). Publicou Polifemo em Lilipute e 
outros contos (Editora Appaloosa), O Poeta e a Cidade 
(Edição Gueto #9), Puizya Pop & Outros Bagaços no 
Abismo, organizou o livro coletivo Marielle’s (ambos 
pela Scenarium), Um Sol Para Cada Montanha 
(Chiado Books) e Poemas do Golpe (Editora Patuá). 
Integra o Coletivo de Literatura Glauco Mattoso, 
criado pelo prof.º Antonio Vicente Seraphim 
Pietroforte. 

 
boeda gum dariz endubido 
 
U beu dariz esbirrou e voi 
Ranho ba dudo gue é lado 
U beu dariz esbirrou e voi 
Esdrondoso ba garaio 
U beu dariz esbirrou e voi 
Uba lava vulgâniga zó 
Um jado dal bus e zuor 
 
U beu dariz esgorrendo 
Bingou no gavé da banhã 
U beu dariz esgorrendo 
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Bingou no jhá da darde 
U beu dariz esgorrendo 
Bingou na binha gobida 
E desdemberou binha vida 
 

U beu dariz endubido 
Gomo bia ou vaso zanidário 
U beu dariz endubido 
E os olhos lagribejando 
U beu dariz endubido 
E uba boleza no gorbo 
Boribundo é beio bordo 
 

Esbirro em gis 
Ai o beu dariz 
Eu zou veliz 
Bor um driz 
Be diga be diz 
U gue gue eu viz 
Eu berezo blease 
U bal bela raiz 
Arranga beu dariz 
Zeu desinveliz 
 

Um rolo de babel no vim 
Um rolo de babel usado 
Um rolo de babel no zesdo 
Um rolo de babel esgrebinhado 
 
 

o tempo e o vento 
para uma cantora brasileira 
 

O vento veeem 
O vento vaaai 
 

O vento também pode sambar [3x] 
Só pra mim sopra você 
[sopro do vento com a boca] 
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Se você vem 
Eu vou também 
Vamos de trem 
Uai 
 

Tá tudo bem 
Tô tao tão zen 
Te amo amém 
Ai ai 
 

O meu seu gen 
Vira neném 
Quando alguém 
Me sai 
 

Eu sou de quem 
Sou de ninguém 
E o quê que tem 
Meu pai 
 

Me leva além 
Quem vai aquém 
Só vou a cem 
Bye bye 
 
 

guömundsdòttir 
 

na praia entre as pedras 
Guömundsdòttir canta um canto triste e visceral 
sua voz singular de timbres incomuns 
textura vocal límpida e cristalina 
voz de peito médio-grave cavernosa 
linguagem própria 
Guömundsdòttir voz e visual 
seus parangolés multicolores esvoaçantes ao vento 
sua expressão corporal 
seu magnetismo no olhar 
de seu corpo emana a música das esferas 
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e no horizonte distante gaivotas sobrevoam o farol 
 
Guömundsdòttir não cabe em si 
por isso se lacera e se 
desdobra em um duplo de Guömundsdòttir 
como um espelho do sol a refletir 
nas águas em círculos concêntricos a reverberar 
numa divisão tripartite de Guömundsdòttir 
uma profusão de vozes sobrepostas como o zoar 
de uma nuvem de insetos 
a domar e a dominar mentes humanas 
nossas almas mundanas e capturá-las 
para o interior de si 
 
imerso no alagado 
somos conduzidos pelas mãos de Guömundsdòttir 
da lama da terra rachada 
ao buraco da cratera da gruta 
no centro do túnel que se abre 
no coração das trevas e somos 
deixados sós ali 
cravados 
petrificados 
largados lá 
de um lado o lado sombrio 
do lado oposto o lado iluminado 
o lado iluminado nos chama e pensamos 
em correr até ele o mais rápido possível 
o mais rápido que pudermos 
mas não 
no lado sombrio uma horda invisível nos observa 
qualquer 
passo em falso 
respiração opressa 
movimento brusco 
pulsação 
por menor que seja 
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é um belo motivo para o ataque 
por isso não nos movemos 
não não nos atrevemos 
estáticos e elétricos 
hipnotizados pelo canto gutural de Guömundsdòttir 
 
Guömundsdòttir 
some e reaparece 
some e desaparece 
pisca na nossa frente 
grita e silencia por SOS 
chama e se distancia 
nos envolve nos abraça 
nos acolhe 
nos toca depois foge 
se encolhe e explode 
 
a gruta é o canal da laringe de Guömundsdòttir 
escorregamos como num tobogã língua adentro 
que nos conduz da sua voz direto ao seu coração 
e de lá até o útero 
origem do homem 
origem do fruto 
origem do mundo 
 
e então renascemos 
revigorados 
envoltos na placenta do fundo do mar 
rochas flutuantes como águas vivas medusas 
ilhas em formação 
Guömundsdòttir 
vulva voadora vulva sonora 
que vibra e nos olha 
G I G A N T E 
que gesticula e ejacula vida verdejante 
 
você me lava feito um vulcão 
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o poeta pobre 
 
O poeta pobre era o preferido de Hitler. 
O poeta miserável, o poeta faminto. 
O poeta devia morrer dormindo. 
Mas o poeta se suicida. 
O poeta se embriaga e se mata, 
bebe até cair na sarjeta, 
bebe até morrer. 
O poeta é a ponte. 
O poeta usa a corda como gravata. 
O poeta dá um tiro no peito. 
O poeta dá um tiro na boca. 
O poeta dá um tiro na ideia. 
O poeta é um passarinho de chafariz, 
presa fácil para os gaviões. 
O poeta que consegue viver da escrita 
escreve prosa. 
O poeta boêmio. O poeta solteiro. 
De preferência sem filhos. 
O poeta sem eira nem beira. 
O poeta que só dá conta de si e das coisas do espírito. 
O poeta pé sujo dorme na rua. 
O poeta depende da caridade dos amigos 
e dos conhecidos. O poeta na pior 
grato por saber que podia ser pior. 
O poeta lido por outros poetas, 
poetas amigos e detratores. 
O poeta é um bicho estranho, 
é um troço, um treco esquisito, 
um sem lugar. 
Poeta bom é poeta morto. 
A poesia tem que acabar. 
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Zunái, Stéphanos, Germina, Cult, Mallarmargens, 
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Pixé. Poe-sia: Sexteto, SP, 2010; A Flor Empírica, SP, 
2011; Dramas, SP, 2012; Centelha de Inverno, SP, 

2019. Artigos e Ensaios in [link] desde 2005. 

 
o canto rouco 
 
I 

A noite é azul 
na cidade vazia; e do túmulo do deus 
imolado se desprendeu, como fogo-fátuo, um 
rouco sussurro — 

precário é o mundo do homem. 
Levando Napoleão, Amarílis vai 
às compras; à sua passagem o ar 
enlanguesce de odor convincente e 
pólen flutuante.[1] Antes, à mesa do café 
da manhã, ela suspirou, solitária, 
esfregando o rosto com as duas mãos 
como se 
a maquiagem da vida lhe pesasse 
como chumbo. Já ouvi as sereias 
cantando, umas às outras. Creio 
que para mim não vão cantar.[2] 
Inseparável 
de seu cãozinho de estimação — 
au, 
au-au, 
Amarílis vai ao supermercado. 

Precário é o mundo do homem. 
Maurício tem o atrito diário 
com a mãe de oitenta e oito anos — 
Você não sossega enquanto não me vê estendida numa cama! 
Logo Maurício reina absoluto. Assiste a TV 
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num volume mais alto. Bate as cinzas do cigarro 
no tapete. Anda nu pela casa e ninguém 
mais pode com ele: ninguém. 

Precário é o mundo do homem. 
Dona Violeta sabe como é perfeitamente viável pensar 
na morte enquanto a roupa centrifuga na máquina de lavar. 
Todas as formações são passageiras, e aquele que se compenetra 
bem dessa verdade 
fica livre da dor.[3] 

Precário é o mundo do homem. 
O mendigo habitual, 
mão em concha no ouvido esquerdo, 
vai e vem na frente da farmácia 
rente a uma linha reta imaginária. 
Dona Violeta lhe estende generosa 
fatia de bolo de fubá 
num saquinho plástico reciclável. 
Benedito lhe sorri, grato, 
com cada um dos dentes da boca. 

Precário é o mundo do homem. 
No quarto cinza como a manhã 
de chuva, ela alcança o que lhe pedem 
com o olhar. Conhece bem esse olhar. Depois 
de turnos de doze horas, até o raiar da íris 
do paciente ela sabe tão bem quanto o seu. 
Esse olhar que se orienta, ao mesmo tempo, 
para duas direções opostas,[4] vai com ela, 
passos de seda até o canto onde mora, até a 
cama onde o seu corpo 
treme 
do repulsivo sonho mau. Esse 
olhar, do homem que ora apoia o lápis contra 
a folha de papel, ainda a faz esperar. E 
a escandir a discórdia, o ponteiro do tempo 
oscila. Pensa um pouco então no capricho 
daquele homem, não pode deixar de julgar 
aquele último gesto — 
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pois também ela não é feliz, enquanto anota 
a hora da nossa morte, aquele olhar na borda 
do insondável. Foi-se enfim, ela suspira. Agora 
livre, tem de volta um nome, ressuscita 
dos mortos e cuida das linhas de expressão 
de um rosto cansado; tem sua água quente, 
doce como carícias passageiras pelo 
ventre estéril e flácido, e com dois travesseiros 
nas costas, engole o comprimido com a xícara 
de chá, depois de cruzar por avaras janelas 
aos dias e noites gravados a fogo 
em mãos tão pequeninas. 

Noite 
de outono no hemisfério sul, 
ela perdeu o seu amor, 
da janela de sua casa, 
transparente, espaciosa e fria. 
E teve o copo com 
água até o limite; 
foi o preço pago — 
pela inépcia vestida de ousadia. 
Quando se decidiu, enfim, percebeu, 
pelo poema, 
que seria uma lágrima auspiciosa 
aquela gota. 

Precário é o mundo do homem. 
A relva leve se estendeu sobre teu leito 
e te beijou com mil línguas de grama. 
Porém não tu a mim.[5] 
Ó inconsistência perplexa,[6] 
ouça do coração de vosso pó: 

precário 
é o mundo 
a escandir 
sua íntima 
discórdia.[7] 
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1. Ulisses, Joyce. p.471. São Paulo: Círculo do Livro, 1975. 
2. A canção de amor de J. Alfred Prufrock, Eliot. p.29. Lisboa: Assírio e Alvim, 1985. 
3. As palavras do Buddha. As três características, p. 61. São Paulo: José Olympio, 1948. 
4. Ideia de prosa, Agamben. p.32. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 
5. A tumba de AKR ÇAAR, Ezra Pound Poesia, p.61. São Paulo: Hvcitec, 1985. 
6. Meditações, John Donne. p.13. São Paulo: Landmark, 2007. 
7. Ideia de prosa, Agamben. p.31. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 
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Nic Cardeal | Catarinense radicada em Curitiba/PR, é 
autora de Sede de céu — poemas (Editora Penalux, 
2019), e aguarda a publicação de seu próximo livro, 
de contos e crônicas, em fase de costuras e 
remendos. Já publicou textos em 29 antologias / 
coletâneas — 24 no Brasil, 4 em Portugal e 1 na 
Alemanha. É integrante do movimento Mulherio das 
Letras desde a sua criação. Possui textos publicados 
em diversas revistas e/ou blogs eletrônicos, tais 
como: Scenarium Plural; Blog do Menalton — 
Literatura; Revista Gueto; Germina — Revista de 
Literatura e Arte; Revista Virtual Cultural Carlos 
Zemek; além de atuar, como autora/colaboradora, na 
Revista Feminina de Arte Contemporânea Ser 
MulherArte. Escreve porque, assim como são 
imensas as suas insuficiências, também é profunda a 
necessidade de dizê-las. 

 
anatomia 
 
Pesquisadores descobriram que os ossos dos camaleões brilham no 
escuro através da pele. 
Os peixes têm ossos finos chamados espinhas. 
As borboletas são revestidas por uma espécie de armadura que 
segura suas asas. 
Os ossos dos homens quebram fácil com o passar dos anos. 
 
Camaleões mudam de cor. 
Peixes mudam de águas. 
Borboletas mudam de flor. 
Homens mudam de ideia. 
 
Os camaleões fazem coisas absurdas com os olhos. 
Os peixes fazem coisas absurdas com as brânquias. 
As borboletas fazem coisas absurdas com as asas. 
Os homens fazem coisas absurdas com os homens. 
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Camaleões são solitários. 
Peixes morrem pela boca. 
Borboletas são lagartas a caminho do céu. 
Pesquisadores não sabem por que os homens demoram tanto para 
ver com o coração. 
 
 
comportamento 
 
Cientistas descobriram que borboletas bebem as lágrimas das 
tartarugas, 
as lagartixas conseguem regenerar a cauda perdida para o predador, 
os pinguins são capazes de se consolar uns aos outros, diante da 
perda dos companheiros, 
humanos não sabem para que serve a empatia. 
 
Tartarugas não têm nenhuma pressa em viver, 
lagartixas são hai-cais de jacarés, 
pinguins vivem toda a vida com o mesmo amor, 
borboletas vivem duas vidas consecutivas, 
poetas são colecionadores de esperanças. 
 
Tartarugas gostam tanto de ficar em casa, que carregam a sua nas 
costas, 
borboletas ficam em casa/casulo, quietinhas, durante boa parte da 
vida, sem reclamar, 
pinguins sabem a importância de um abraço quando perdem o 
amor/sua casa, 
os homens não entendem o que significa ficar em casa. 
 
— Cientistas não sabem dizer se haverá futuro depois de amanhã — 
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quase agora 
 
Depois a gente esfrega o chão 
recolhe os tapetes 
ergue os varais com as toalhas e os lençóis 
corta a grama que já extrapolou os limites 
abre as persianas e deixa chegar outro sol 
 
depois a gente corta o fio 
afia a navalha 
estende o cordão entre as paredes 
pendura as fotografias que sobrarem no baú 
precisaremos afinar o olhar — o jeito certo de olhar — 
para não perder nenhuma palavra desviada 
daqueles olhares estancados da vida 
como meros ingredientes do nada 
 
depois a gente chora 
enxuga o leite derramado 
diz o amor engolido a sete chaves 
corre o risco de perder a hora, o trem, a viagem depois do fim 
e recolhe cada um dos abraços deixados de lado 
na cama, na poltrona, na cadeira da cozinha, sobre o armário 
empilha um por um, dobrados e cobrados, 
nunca dados, os beijos desejados 
 
por ora, resta-nos a máscara 
o lábio amargo 
a garganta seca 
luvas guardando dedos sem anéis 
em mãos mil vezes lavadas em água, sabão e desespero 
 
por ora, já é quase agora 
essa pobre senhora desconhecida 
estendida no varal entre razões escusas 
a vida — por um fio. 
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ao sair, apague a luz 
 
O país em delírio coletivo 
o rei, insano, proferindo brados loucos, 
carregando consigo vassalos ensandecidos, 
enquanto nós, parecendo poucos, 
nada conseguimos, 
estáticos, trancafiados em nossos desesperos tantos. 
 
De que adianta a minha casa guardada 
se lá fora tanta gente dando a cara ao tapa 
da morte — já tão forte — 
procurando-nos de porta em porta? 
 
A vida suplicando trégua, 
a vida sussurrando rouca: 
— haverá melhor caminho para o nada? 
 
 
subnotificado 
 
Onde um corpo se deita não há mais lugar para a esperança, 
nem espaço suficiente para a coleção de ontens, 
lembranças já não servem ao corpo findo, 
roupas novas, sapato gasto, gravata apertada, 
a rosa, o girassol, o cravo, a margarida 
— que serventia têm flores mortas atiradas sobre um corpo que se 
deita? — 
 
Um corpo é só mais um corpo 
deitado na solidão perene, 
sem saber do dia ou da noite, 
a que horas passa a lua céu acima, 
ou se águas caem céu abaixo regando a terra. 
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Um corpo é mais um corpo 
entre corpos e mais corpos e outros corpos, 
sem dizeres, sem lágrimas, nem lápides, 
sem a reza, nem o credo ou o poema derradeiro, 
um corpo é mais um nu sem a alma 
— a quantas saudades de distância fica a história desse ‘mais um’ 
corpo que se deita? — 
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Mariana Godoy | Nasceu no interior de São Paulo em 
outubro de 1996. É poeta, atriz e pesquisadora da 
educação. Publicou o livro de poemas O afogamento 
de Virginia Woolf, pela Editora Patuá, em 2019. Tem 
publicações em mídias digitais e impressas: 
Escamandro, Arribação, Mallarmargens, entre outras. 

 
s/título 
 
I. 
 
a primeira morte acontece 
quando a infância se torna vida passada 
e reencarnamos adultos 
 
ainda que pareça impossível tamanha dor 
não chega a ser pior que a segunda 
 
quando acordamos idosos 
e começamos a procurar nossos rostos 
nos rostos dos nossos filhos. 
 
II. 
 
será que quando morremos voltamos 
como filhos dos nossos netos? 
 
pode ser essa a tragédia humana afinal: 
estar sempre na mesma casa 
com as mesmas pessoas 
limpando a mesma estante de vidro. 
 
eu não ficaria surpresa 
em ser a piada de deus. 
  

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 166 | 



Delalves Costa (13 de dezembro, 1981 — Osório, RS), 
poeta e escritor com vários livros editados. Obras 
recentes: extemporâneo (Editora Coralina, 2019), 
Midiaserável (Editora Patuá, 2020) e Óculos de 
princesa (Papo Abissal, 2020, infantil). Em 2019, foi 
um dos 60 autores selecionados para o Projeto Autor 
Presente, do Instituto Estadual do Livro do Rio 
Grande do Sul. Mestre em Educação (Uergs). 
Graduação em Letras Português e Literatura 
Portuguesa (Unicnec). É professor de Língua 
Portuguesa, Literatura, Metodologia de pesquisa e 
Linguagens Aplicadas na rede pública estadual de 
ensino do RS. 

 
made in Brazil 
 
O catador pão-dormido então acordou 
envolto ao frio e vento 
sob notícias do jornal. 
O café matinal é farto: 
folhados, quinhentos-queijos café 
expresso londrino pães 
leite suíço (vacas azuis) 
e sucos do laranjal tipo export. 
Made in Brazil, a fome à farta 
mesa tupiniquim: suor 
de sol a sol bordado com petróleo 
e estampa canavieira. 
Enquanto isso, brasil 
(de ruas viadutos calçadas) 
vaga à revelia empurrando 
recicru i fasso linpesa, 
a língua-urgência de quem quer comer. 
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o cobertor-jornal 
 
E de quebranto, o céu da minha boca 
conheceu a Noite. A criança 
levada de rua, pelos cabelos 
arrastada posta aos olhos do caos. 
Sempre que nos sepultam 
neste mundo vaidoso, condolente, 
um súbito mau-olhado desalinha- 
se os gritos a infância toda 
pede socorro a quem cerra os dentes. 
Quer-se fôlego? Suplica-se! 
Lua, estrelas de férias no bocejo 
não iluminam o cobertor-jornal 
sobre o feto já sem útero. 
Nessas horas ninguém vê nada: 
até vento atravessa a rua 
para não acordar a pátria 
entre as notícias que já não sonham. 
 
 
ousa — dia de nascer 
 
Se se sabia que era impossível? Ora, 
existir é para quem ousa 
e planta penso no útero, 
resistência para a letal inconstância, 
às g(estações do tempo) 
que alimenta pensantes 
e mata homemporâneos. 
Refletida em alto-relevo, 
seca, é cor terra a mente 
eis um dia viva semente 
no torto voo do pássaro 
dos monstros, liberte-me 
e faça in(tenso amor comigo). Ora 
gauche, ora genética. Eis 
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que o verso nasce, e finjo 
disfarço invento e insurjo 
para os tortos filhos (sobre trilhos) 
falarem de ética no caos! 
 
| poemas do livro Midiaserável (Editora Patuá, 2020), saiba mais no [link]. | 
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Ellen Maria M Vasconcellos | Nasceu em Santos 
e atualmente vive em Brasília. É doutoranda em 
literatura latino-americana pela USP, mestra, 
graduada e licenciada em Letras português e 
espanhol pela mesma universidade. Além de 
tradutora literária freelancer, é editora de 
materiais didáticos e literatura em línguas 
estrangeiras (espanhol e inglês). Também é 
autora dos livros de poemas Chacharitas & 
gambuzinos (edição bilingue, 2015) e Gravidade 
(2018), ambos publicados pela Editora Patuá. 
Contato: http://ellenmartins.wixsite.com/home 

 
mais um lapso 
 
Eu tenho medo 
que eu desapareça 
não só por um tempo 
o que já é uma ideia ruim 
mas totalmente compreensível 
que você se esqueça de mim por um par de semanas 
faz parte do rebuliço diário 
um esboço efêmero do que seria ser um corpo finado 
 
mas pelo bem da verdade 
ninguém quer ser visto ou lembrado 
o tempo todo 
nenhum homem ou mulher 
merece sofrer de lucidez eterna 
(um viva aos lapsos mnemônicos) 
até eu mesma me escondo 
de mim mesma às vezes 
e também me esqueço tantas vezes 
perdida em outros trajetos 
mais interessantes 
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o que é curioso pensar: 
a consciência como algo que nos impomos 
para lembrar de si e não se perder 
para sempre nos outros 
nos percursos entre as palavras e as coisas 
 
mas só de pensar já me estremece 
a ideia de desaparecer 
não o corpo (este 
o perdemos sem nenhum mistério) 
mas o pensamento 
que você me perca 
que eu não exista em nenhum 
pensamento 
 
o para sempre mesmo 
não me interessa 
ninguém vive para sempre 
nem mesmo as obras primas das obras 
são primas para todas 
 
o para sempre real mesmo 
nem realmente existe 
o planeta não dura esse tanto 
e o tempo é uma teoria que não resiste 
fora do nosso contexto histórico 
 
(li em algum lugar 
que o calendário dos despertos 
é tão arbitrário quanto o tempo dos sonhos 
para quem está dormindo é outro regimento 
ainda que o corpo por dentro siga contando 
para outras tribos é outra coisa) 
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o que eu estava dizendo 
é que tenho medo que eu desapareça 
mas não é nem bem isso 
ou mas não é só isso 
porque eu posso não desaparecer 
mas me converter em outra coisa 
uma vez falamos sobre a possibilidade 
era uma lei da física 
o corpo que se desintegra e vira adubo 
para outra matéria 
e nada é como antes 
 
tampouco quero ser certo tipo de lembrança 
como cada vez que você pensa no seu passado 
(e nós não pensamos nele tanto assim 
porque a vida é mesmo urgente) 
quando você pensa nos livros que leu 
no período de tanto a tanto dos anos x e x+1 
vem uma notinha do editor ao pé da página 
para o período em que ela 
— no caso eu — 
também esteve lá 
 
os livros emboloram 
(vivemos num país úmido) 
e caem para outras prateleiras 
e se perdem voluntariamente 
entre caixas de mudança 
ou às vezes desejamos 
com toda nossa vontade 
que um livro se perca sozinho 
e ele se perde como países 
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tem as teorias que caem também 
em desuso porque nascem outras 
que combinam melhor com o novo tempo 
um pensamento muito capitalista e enciclopédico 
um pensamento muito de seu tempo 
 
daí também existe ainda outro risco 
que na verdade é o risco mais provável 
que eu seja substituída 
e isso já é praticamente uma consequência 
do meu desaparecimento 
uma substituição é atributo 
de quem aparece o tempo todo 
ou ao menos 
muito mais tempo do que eu presumo 
 
que meu medo é um medo justo 
e tal como são todos os medos 
ele desaparece às vezes 
quando me vejo em algum verso 
de algum texto seu 
e ganho forma 
 
e aí me vem um pensamento 
o contrário de medo não é coragem 
mas convicção 
de que eu ainda existo 
de que eu não desapareci 
e nesse momento 
eu volto a ocupar a fileira 
da biblioteca que fica bem diante 
dos meus e seus olhos (úmidos) 
 
todo medo é genuinamente 
pessoal e intransferível 
e por isso a convicção é tão tola 
quanto o próprio medo 
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meu medo 
é que eu deixe de ocupar 
um espaço e um tempo 
como às vezes se deixa 
de acreditar na ideia 
do amor infinito 
uma utopia é sempre baseada na realidade 
apesar de tudo o que em contra 
já foi dito e feito 
 
o meu medo do desaparecimento parece 
(como tudo o que nos move 
não pra frente mas pra cima) 
sem querer querendo mais um desejo 
de mesmo que mínimo, mas não mísero 
de vez em quando ainda 
te causar um assombro 
um arrombamento. 
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Alice Vieira | Mora em Belo Horizonte desde 2009. É 
doutoranda em Estudos Literários pela UFMG. Tem 
poemas publicados nas revistas Germina (2016), Em 
Tese (2018), Gueto (2018) e Ruído Manifesto (2019). 
Publicou, em outubro de 2018, seu primeiro livro de 
versos, intitulado {Open Source}, pela Editora Penalux. 
Em 2019, fez parte da coletânea Poemas Reunidos I 
da revista portuguesa A Bacana. 

 
BREVE GLOSSÁRIO DO INTRADUZÍVEL EM RUSSO 
 
I 
 
туча [tútcha]: 
 
uma nuvem — carregada — 
será a tristeza ou 
um lance de dados 
façam suas apostas se 
 
um poema, um coágulo 
 
II 
 
Cоловей-Pазбойник [Soloviei-Razbôinik]: 
 
teu nome, poeta 
tua mão assassina 
num imbróglio 
homem-pássaro 
fogem de ti 
como da morte 
tua canção avilta 
teu silvo anuncia 
uma sombra 
um sabre de batalha 
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NUNCA ENTENDI QUEM ESCREVESSE ROMANCES 
 
Nunca entendi quem escrevesse romances. 
 
Canta, corpo 
salvo você 
quem me fabrica? 
quem azula um risco 
na cútis 
quem afunila a matéria 
suspensa 
ao perigoso estrondo? 
 
 
PROMETEU 
 
quem perde o medo de morrer não perde 
nada 
puir o rosto e o invólucro 
para exibição aos meus pares 
espera-se que eu, às vezes, 
me veja refletido 
espera-se que eu, às vezes, 
faça menos barulho 
não atrapalhe 
o sono dos outros 
quem perde o medo de morrer 
não reconhece 
o fogo sagrado 
não dá aos homens 
dissolutas 
 
mãos de pedra 
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Diego Vinhas | Nasceu em Fortaleza em 1980. É 
defensor público e participou de antologias do Brasil, 
EUA e Portugal, além de ter publicado em diversas 
revistas, como Inimigo Rumor, Cult, Sibila, 
Escamandro, Modo de Usar & Co, Gueto, Zunai, 
dentre outros. É autor dos livros de poemas Primeiro 
as coisas morrem (2004), Nenhum nome onde morar 
(2014) e Corvos contra a noite (2020), todos pela 
Editora 7Letras (RJ). 

 
babel 
 
dentro da pós-verdade 
 
rostos geminados 
sorriem (saliva e 
peçonha 
 
) apontando a culpa da vítima 

a culpa pós- 
morte 
 
cozida por indicadores em riste 
na longa noite 
dos amoladores de facas. 
 
da pós-verdade ao 
pós-trabalho: a rês livre 
para os negócios 
(as cláusulas e caminhos 
do abate). 
 
agora pós-tudo 
 
a legião de pais da velha família 
 
vomita em novilíngua 
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a redução de um país 
ao plural de pó 
 
 
giallo 
 
empunhar o cansaço como 
uma espada de iansã, proteção contra 
estar dentro de um filme italiano 
em que do matador em série 
aparecem apenas as luvas pretas 
de couro. escolher as armas: livros e 
amores (os mais queridos, de segunda 
mão), além de imagens riscadas em 
sonho, como o olhar de vidro dos 
pescadores saudosos de algo que o mar 
não devolve. como as guirlandas, 
helênias, gérberas e outros nomes reais 
ou inventados de flores ou de meninas 
assassinadas. você sabe, esta casa 
retrocede e dobra e se curva ao sabor 
da fuga. só temos que voltar antes 
que o filme acabe. por enquanto, pilhar 
toda ninharia que componha o paiol — 
uma península, uma paz tarja-preta, um 
bestiário de figurinhas autocolantes, 
o cheiro de chuva do seu cabelo. 
escolher as armas na pressa, sob 
o manto protetor do meu cansaço. 
há mandíbulas em volta se fechando 
em carniça, não há muito tempo. 
você tem a chave, mas não é fácil ler 
as linhas borradas do seu rosto. 
daqui parece um sorriso 
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sesmarias 
 
1% dos mais ricos do mundo detém a mesma 
riqueza que o resto dos 99%. 
 
seis brasileiros concentram a mesma renda 
que 50% dos mais pobres. 
 
nos EUA a média diária de consumo de água 
per capita é de 575 litros enquanto na Etiópia 
é de 15 litros. 
 
dez multinacionais têm mais capital que 180 países. 
 
mulheres recebem, em média, salários 30% menores 
que os homens quando ocupam os mesmos cargos 
e com a mesma formação. 
 
o motorista do Dr. Mansur 
é filho do motorista do pai do Dr. Mansur. 
 
aquele zé-ninguém puxando conversa com a 
madame. se o coronel manda apagar não dá nada. 
 
advogados só podem despachar com magistrados 
às 3as e 5as, das 14hs às 17hs (alguns 
não atendem mesmo). 
 
você sabe com que está falando? 
 
 
pão nosso 
 
com tanto amor 
totalitário 
pingando 
de vossa excelência 
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este que vos fala 
 
tão menor 
tão merecedor 
de amparo 
piedade e esmola 
 
só poderia 
 
agora 
na ágora 
do corpo 
 
replicar com 
ódio 
 
| poemas do livro Corvos contra a noite (Editora 7Letras, 2020). | 
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Bruno Molinero | Jornalista e autor de Alarido, livro 
que venceu o Prêmio Guavira de Literatura, e Férias 
na Disney (Editora Patuá, no prelo). 

 
açougue 
 
não  
não 
o que eu ensinei naquele vídeo 
foi a desossar um leitão inteiro 
só isso 
como posso ter culpa do que  
aquela molecada aprontou? 
rejeito 
nego 
recuso 
afinal 
todo mundo gosta de assistir 
barriga de bicho sendo aberta 
ver focinho em tigela gelada 
enquanto escuta problemas 
debate úlceras e amarguras 
não gosta? 
tenho mais 
de cem mil 
views e só 
tentei aproveitar a audiência 
unir a carcaça aos despojos 
entende? 
quando faca afiada de lâmina fina 
corta superficialmente as costelas 
tiradas osso a osso a osso a osso 
é como se eu pegasse as cédulas 
desviadas das nossas mil estatais 
e escancarasse o sistema podre 
berrando 
vagabundos 
canalhas 
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o porco escavado ao vivo 
com suas miudezas flácidas 
a coluna vertebral já extraída 
garras ósseas feito crustáceos 
dedos em menstruação suína 
zurro 
suado 
mexido 
quando foi a última vez que 
você saiu de casa sem medo? 
hein?  
quando?  
faz tempo? 
os bandidos balançam na  
ponta de inox que decepa 
cada bochecha gorducha 
do bacorinho destampado 
rasgando ocos e articulações 
as patas serradas e estáticas 
lombo dilacerado rumo ao rabo 
gume abrindo vasos como livros 
o ísquio preso à cartilagem tenra 
torcido até que o branco do nervo 
fique visível e possa ser retirado 
como todos os nossos políticos 
devem ser extirpados deste país 
esgoelo 
escumo 
besunto 
mas nunca nunca podia pensar 
que essa molecada tão jovem 
faria uma barbaridade dessas 
jesus 
tão meninos tão menininhos 
meus sentimentos à família 
lamento 
mas e daí? 
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como eu teria evitado? 
não estava lá na hora 
sequer conheço essas 
crianças ou a vítima 
só gravo vídeos 
apenas isso 
e desosso  
leitões 
só 
 
 
não tenho nada contra 
 
mas 
 
 
um corpo 
 
olha  
olha ali, pai 
uma sereia 
berra o menino 
sunguinha vermelha 
dedo apontado pro  
corpo roliço e cinza 
lambuzado de areia 
não 
isso é um golfinho 
aplaude o homem  
as mãos no animal 
buraco de respiração  
abrindo e fechando 
pupilas derretidas 
guarda-sóis azuis 
vitrais de igreja 
veja, amor 
o que achamos na beirinha 
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anuncia o pai de férias para 
a mulher que afasta curiosos 
melecados por breja e sacolé  
ombro a ombro gesticulando 
corre, tem um golfinho aqui 
é meu 
nem vem 
nós vimos primeiro 
trovoa a voz da mãe  
na amarela maresia  
o celular já preparado 
ei 
moço 
tira uma foto nossa com  
essa dádiva de deus? 
mas a multidão de dedos e 
bundas de biquíni fio-dental 
leva pra longe a pele rachada  
do bicho que balanga cheio 
de protetor solar e amendoim 
credo, achei que fosse cobra 
guincha a velha de maiô rosa 
pras crianças excitadíssimas 
nossa, mas ele tem dentinhos! 
barbatanas de mão em mão 
o bico sorridente na internet 
um homem põe dois dedos 
e uma lata de cerveja 
no orifício respiratório do corpo 
que chega ao carrinho de mate 
meio troncho, quase abalofado 
mas tá morto essa desgraça 
chuta o vendedor de fruta 
aquele peso preto 
filé milanesa  
prato feito  
urubu 
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boneco  
empalhado  
afastado 
dos parças no futevôlei 
da velha bêbada no maiô 
das crianças baratas tontas  
do chá gelado, meu bom? 
do caldinho mais barato 
e daquele menino 
sunguinha vermelha  
que desenterra  
uma concha 
olha 
olha, pai 
uma armadura 
 
 
top 
 
polegar e 
indicador 
apontados 
em pose 
de pistola 
 
pou 
pou 
pou 
 
posso  
tentar 
também 
papai? 
 
pequeno 
polegar e 
pequeno 
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indicador 
apontados 
em pose 
de pistola 
 
pou 
pou 
pou 
 
papai 
papai? 
papai! 
 
| poemas do livro Férias na Disney (Editora Patuá, no prelo). | 
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Valeska Brinkmann | Santos, 1972. Estudou Radio e 
TV na FAAP (SP). Escreve contos e poemas. Textos em 
sites literários como Stadtsprache Magazin, 
Literaturabr, Escamandro (traduções de poesia 
alemã) e em diversas antologias. Publicou na 
Alemanha em 2016 o livro infantil bilíngue Pedrina — 
a perua que queria ser pavão, pela editora Bübül 
Verlag Berlin. É integrante do coletivo GLENSE — 
guerrilha literária espontânea na sala de estar e 
trabalha na emissora de Rádio e TV pública de Berlim, 
onde vive há 17 anos. 

 
ruído de ventos e tambores 
 
1. Agora 
Vamos esquecer tudo 
esta noite vai ser como 
uma flor seca dentro de 
um livro de poesia 
 
Desculpa não ter ido embora /obrigado por ter ficado/ acho que eu 
precisava fugir não sei exatamente do que, e você veio como um 
refúgio, por isso fiquei, mas agora tenho que ir / acho que era eu 
quem precisava de… espera eu tomar um banho, vou até a rua 
contigo e tomamos um café. / não, melhor não. 
Essa noite vai ser como uma flor seca dentro de um livro de poesia. 
Eu te amo só hoje e acabou. 
 
2. Antes 
Era numa festa. A mulher sabia quem era aquele cara, mas nunca 
tinham conversado. Agora falavam, bebiam, dançavam. Ele, de 
repente passa mal, rodopia e cai de costas, tem que sair, quer ir 
embora da festa. Sorte que mora ali perto. A mulher o acompanha, o 
ajuda a subir as escadas. Abre a porta com as chaves que ele acaba 
de lhe entregar, tirando do bolso da jaqueta. Adentra aquele 
apartamento bonito, onde nunca esteve (ruído de vento e tambores, 
como no filme Giordano Bruno, na procissão). A mulher despe o 
homem e o senta em sua cama. Está meio que dormente, mas 
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obedece os movimentos que ela lhe sinaliza: tirar os sapatos, as 
meias, desabotoar o cinto… Então a mulher se enternece daquele 
homem, e resolve ficar ali mais tempo, talvez passar a noite (mais 
tambores, desta vez dentro da barriga dela). Senta-se ao seu lado e 
acaricia seu rosto, como se fizesse massagem facial, explora cada 
traço, o nariz, o redor dos olhos, o queixo, a barba a crescer, o 
maxilar (cena do filme Cidade Pássaro). O homem abre os olhos, eles 
se beijam. Um beijo arreganhado, um beijo se comendo, longo, 
demorado, acumulado. Um beijo colosso. Ela deita-se ao lado dele 
(cena do filme Nosso amor de ontem). E aprova o tipo de travesseiro. 
 
3. Depois 
Não se viram nunca mais depois daquele encontro. 
Mas pensaram muito um no outro. 
Ele sofreu um acidente e não pode mais andar. Mudou de cidade. 
Mas, as coincidências da vida. Um dia teve uma passeata um carnaval 
um bloco de rua, e os dois se cruzaram no meio da passagem. 
Ele de cabelos grisalhos na cadeira de rodas, o mesmo sorriso. Ela na 
companhia do filho. cabelos mais curtos, óculos, o mesmo sorriso. 
Oi quanto tempo/ pois é quanto tempo… 
é seu filho? é a sua cara / é… (Risos, música Sinal Fechado, Paulinho 
da Viola). 
Fugiram rapidamente do bloco, da passeata do carnaval. O filho tinha 
encontrado os amigos e seguido para a outra direção. Tchau 
mãe/tchau. 
Foram para um boteco ali perto. Passaram o tempo pondo os dias em 
conversa. Era de novo a festa. Tocaram as mãos um do outro sobre a 
mesa de lata do boteco. Olharam-se nos olhos. Tomaram só cerveja, 
mas muita (música de Itamar Assumpção ou um outro samba de 
Paulinho da Viola). 
A noite já seguia longa e escura e a rua estava quase deserta quando 
eles deixaram o bar. Ela com um braço ao redor de seu pescoço 
(ruído de ventos e tambores, num volume mais baixo). 
Ela não contou que sempre abria o livro naquela página onde tinha 
um amor-perfeito. 
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Chris Herrmann | Musicista, editora, escritora, poeta 
carioca, radicada na Alemanha desde 1996. No Brasil, 
estudou Literatura, Música e Webdesign. É pós-
graduada em Musikgeragogik na Alemanha. 
Organizou e participou de diversas antologias de 
poesia. É autora dos livros de poesia Voos de 
Borboleta (Tubap/Clube de Autores, 2015), Na Rota 
do Hai y Kai (Tubap, 2015), Gota a Gota (Scenarium, 
2016), Cara de Lua (Sangre Editorial/Mulheres 
Emergentes, 2019) e dos romances Borboleta — a 
menina que lia poesia (Editora Patuá, 2018) e 
Peccatum (Arribaçã Editora, 2020). Tem poemas 
publicados (em algumas também colaborou como 
autora) nas revistas eletrônicas Algo a Dizer 
(colaboradora), Zona da Palavra, Blocos Online 
(colunista), Revista Plural — Scenarium (colaboradora), 
Mallarmargens (colaboradora), Germina, Ruído 
Manifesto, Revista Caliban, Mirada, entre outras. É 
editora da Revista Ser MulherArte. 

 
miragem 
 
a imagem 
burlou 
a paisagem 
do teu olhar 
 
brincou 
com o olho 
de tolo da 
imaginação 
 
foi além 
do ouro 
convidou-te 
à imagem 
fração 
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nascente 
 
do teu ventre 
feneceu a esperança 
 
dos teus lábios 
calou-se o céu da boca 
 
dos teus olhos 
nasceu um rio 
 
dos calos da tua mão 
: o jardim 
 
 
a outra 
 
ela me balança 
e eu não caio 
 
quando não me 
aguento 
ela me carrega 
 
quando ela me pesa 
sou contrapeso 
por natureza 
 
juntas, balanceamos 
nossas desmedidas 
levezas 
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cachoeira 
 
hipnotizada 
ela não sabia 
se deixava 
a correnteza 
amolecer 
seus espinhos 
ou se fugia 
 
por um segundo 
esqueceu-se 
do frio da dor 
do horror 
das lágrimas 
e salvou 
o momento 
 
 
passagem 
 
meus sonhos 
guardam minhas 
passagens 
mais secretas 
 
meus medos 
são concretos 
a construir pontes 
invisíveis 
 
meus espelhos 
o muro abjeto 
com seus códigos 
não decifrados 
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minhas verdades 
minhas histórias 
meus passos 
em falso 
 
enquanto passo 
de um ambiente 
a outro 
 
aguarda-me a morte 
me espreitando 
não sei onde 
não sei quando 
 
transpassando 
a maior viagem 
o derradeiro 
norte 
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Bruno Ramalho de Carvalho | É poeta e médico, 
arranha no flugelhorn e se interessa por filosofia. 
Ginecologista em Brasília, Distrito Federal, atua na 
área da reprodução humana. Publicou três livros de 
poesia: A penúltima coisa que se faz (edição do autor, 
1999); Do amor deveras e das quimeras (Emooby, 
2011); e livra-me, poesia (Editora Scortecci, 2019). 
Participou de diversas coletâneas poéticas. Hoje, dedica-
se a seu próximo livro, ao qual dá, provisoriamente, o 
título de Poemas colaterais, em menção à poesia como 
efeito do dia-a-dia. 

 
paráfrases 
 

Para Tito Leite 

 
Leio os versos do Tito 
e penso que os absorvo 
com o tato do olho. 
 
Nesse momento, 
o olho é espelho que entende 
a clareira de um sonho 
no rosto. 
 
E eu, 
parafrasista, 
insisto, ainda, 
que o espelho também entende 
a escuridão de um rosto 
no sonho. 
 
Assim, empresto-me 
dos versos do Tito 
e empresto-lhe ângulos 
em que a minha visão 
dispensa clareiras 
ou escuridões. 
 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 193 | 



É visão apenas. 
 
Tal qual se faz, 
a poesia se dissolve 
entre os poetas e os sonhos. 
 
E nos empresta o que há de si 
em nós, e, ora, 
certo lapso, 
nos ocorre. 
 
 
céu 
 
O sol 
é sempre 
o mesmo. 
 
O céu 
nunca. 
 
O seu 
é sempre 
o mesmo. 
 
O sou 
nunca. 
 
 
aindas 
 
O contraponto da solidão 
é a liberdade. 
 
É curiosa a impressão 
de estar liberto 
na saudade 
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e ver o que sobra de mim 
quando falta alguém: 
 
a dor de ser o herói 
da dor que me faz refém. 
 
É isso: 
encho-me de mim 
se não há mais ninguém. 
 
É a coerência do tempo 
que acidenta 
e acalenta o que vem, 
 
a oferecer perdas lindas, 
e colorir de novas vindas 
a partida dos sonhos, 
 
e a dizer às coisas findas 
que se vão contundentes jás, 
que retornem sutis aindas… 
 
 
meditação 
 
Estar aqui 
e agora é 
deixar que essa vida cheia 
de momentos fastios 
preencha seu tempo de estios, 
de um desapego 

que anseia. 
 
Afinal, 
o passado é areia 
onde se firmam, pregos, 
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os brios 
que espalham frágeis fios, 
entre a coisa em mim 

e a alheia. 
 
E o futuro 
é o ver-me e 
cegar-me em seguida; 
é o atalho para muito além 
do lugar que sou. 
Uma entrada 

sem saída. 
 
Agora 
é melhor a palavra 
para o tempo em que existe vida; 
aqui, para o lugar 
onde estou quem quero estar 
sem rota 

presumida. 
 
 
os poemas no papel 
 

Um contraponto a Ana Martins Marques, 
que não conheço, mas admiro. 

 
Os poemas no papel 
perecem 
e ainda bem. 
 
Resistiriam à chuva 
se escritos no pano, 
 
mas não à deriva do engano. 
 
Sustentariam até prédios 
se escritos na madeira, 
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mas faísca faria deles fogueira. 
 
Seriam, enfim, eternos 
se escritos na rocha, 
 
mas não dariam brecha… 
 
No papel, 
permitem-se ser amassados, 
rasgados, 
 
findos, os poemas… 
 
Não vejo coragem suicida 
nos poemas 
do papel. 
 
Ao contrário, 
a cada rasgo e emenda, 
 
a poesia revive remida. 
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Armando Martinelli | Jornalista. Gosta de escrever 
poemas, contos, roteiros cinematográficos, peças de 
teatro, misturar ficção às realidades banais. Publicou 
em algumas coletâneas, e seu primeiro livro, Recital 
das Reticências, saiu em 2018 pela Editora Urutau. 
Mestrando em Divulgação Científica e Cultural pelo 
Labjor (IEL) na Unicamp; entre pesquisas e textos 
acadêmicos, segue finalizando seu segundo livro, 
também de poesia, previsto para ser lançado até o 
final de 2020. 

 
o real e as palavras 
 
Vago por entre prédios inacabados 
Com seus ferros expostos ao céu 
Feito garras 
Feito estátuas que imploram sentidos 
 
O cartaz no prédio das Letras tem a foto de um pássaro 
Perdido 
Com anilha 
Procura-se 
 
Vago por entre livros catalogados em inscrições numéricas 
Por entre poetas a falarem sobre poetas 
Por entre as palavras que Pina não diz serem suas 
Por entre o real que ele não reconhece 
 
Vago sem anilha 
Sem inscrições numéricas 
Sem tradução 
 
Em paz. 
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o observador 
 
O bote que se vê distante não é o bote que se vê agora 
Atravessa a rua de costas 
Avistá-los ao meio-dia é muito sem graça 
Na hora do almoço para não atrasar o trabalho 
O relatório das conformidades precisa chegar até as 14h15 
 
Pinta o cenário com os dedos 
Faíscas a contornarem segredos 
Aponta o camelo a beijar o sol 
Brilho difuso 
Perfeitamente libidinoso 
Perfeitamente natural 
 
Fome não tem vírgula 
Não tem respiração 
Pausa é alimento de outra esfera 
Diria o profeta embriagado 
 
Na sociedade do espetáculo 
Imagem e realidade dançam conforme o ângulo 
Tudo imediato 
 
O observador perde o sinal 
Agradece em silêncio 
Só quer deitar na rede estilo Macunaíma 
Amar sem fronteiras 
Bem longe de qualquer interferência. 
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Cesar Cardoso (carioca de 1955) | Escreve contos, 
literatura infanto-juvenil, poesia e humor. Tem livros 
publicados em todas essas áreas. Suas últimas 
publicações foram Urubus em Círculos Cada Vez Mais 
Próximos (contos, Editora Oito e Meio) e A Copa do 
Mundo do Faz de Conta (lit. infantil, Editora Biruta). 
Escreve também para TV e mídia (revista Caros 
Amigos, jornais O Pasquim e O Planeta Diário, 
programas Tv Pirata, A Grande Família, Sai de Baixo e 
Zorra). 

 
the new city 
 
cães 
lobos 
hienas 
abutres 
nas ruas 
elevadores 
boxes dos banheiros 
gavetas das calcinhas 
com seus dentes 
sua baba 
seus estômagos 
esquartejados 
carcaças espalhadas 
demarcando territórios 
e nós obedientes 
de casa para o cadafalso 
do cadafalso para casa 
talvez chova logo mais no centro 
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s/título 
 
as atendentes de telemarketing os ejaculadores precoces os budistas 
radicais as skatistas os transgêneros os convulsivos os líderes das 
torcidas organizadas os amputados as figurantes de novela as 
maoistas as nadadoras do mar vermelho os catadores de papel os 
que vão fazer tomografia as ministras os porteiros os calígrafos as 
que fazem tricô 
todos na fila 
 
os mais felizes na frente 
por favor 
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Isabela Bosi | Escritora, jornalista e doutoranda em 
Literatura e Crítica Literária (PUC-SP). Nasceu no Rio 
de Janeiro, morou grande parte da vida em Fortaleza 
e, atualmente, vive em São Paulo. Autora dos livros 
Bar do Anísio: casa de liberdades (2013), Quase 
(2019) e Sobre viver (2019), além de uma série de 
vídeo-cartas e intervenções urbanas. 

 
seis poemas para um fim de mundo 
 

eu começo pelo fato de não poder me colocar em pé 
(Tatsumi Hijikata) 

 
I. 
aprender a não falar 
novos idiomas 
traduzir o impossível 
como toda poesia 
que se arma 
diante do abismo 
 
II. 
em meu ventre 
um exército minúsculo 
— mais fatal que a arma de fogo 
carregada no teu bolso direito — 
ameaça a tua coragem 
que desaparece cada noite 
com o calor de teu corpo 
incapaz 
 
III. 
consumido 
o pavio sustenta o resto da chama 
como os ossos de um corpo desfeito 
a sustentar a memória de um dia 
ter sido 
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IV. 
dependendo da direção do sopro 
um incêndio pode ser evitado 
 
V. 
espera 
se ainda espera 
enquanto escuta 
em silêncio 
o som da tua respiração 
sumir 
 
VI. 
o tempo segue 
se bifurca sem parar 
em incontáveis futuros 
(im-possíveis) 
num deles 
sou eu o inimigo 
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Rafael Mendes | Tradutor e poeta. Residiu em 
Franco da Rocha, Dublin e atualmente mora em 
Barcelona. Publicou em 2018 Ensaio sobre o belos e o 
caos pela Editora Urutau. Tem participação nas 
seguintes antologias: Poetry in the Time of 
Coronavirus (EUA, 2020, no prelo), Parem as 
máquinas (Off Flip, 2020, Brasil, no prelo), Writing 
Home: The New Irish Poets (Dedalus Press, 2019, 
Irlanda), 32kg: Uma antologia Brasil-Irlanda (Urutau, 
Europa, 2017). Seus poemas já foram publicados nas 
revistas Ruído Manifesto, Gazeta da Poesia Inédita, 
Revista Gueto, Mallarmargens, Vício Velho, Subversa, 
FLARE magazine, The Irish Times, entre outras. Edita o 

blog de tradução Poetry Bilingue. 

 
ensaio sobre a loucura — lockdown dia 4 
 
Dividir as sílabas dos dias. 
Abolir o tempo através dos cálculos: 
faturar os cigarros, caloria dos petiscos, 
pássaros nas antenas. 
Observar gestos frívolos: 
trocar os freios da bicicleta 
enquanto estamos todos, máquinas 
e condutores, no recesso da normalidade. 
Terraças e seus ladrilhos cor de terra, 
mesas vazias, flores mortas sendo regadas. 
Camaradas: onde se escondem? 
Nem mesmo o pássaro azul brinca no céu. 
Observo o céu de ponta cabeça: 
a beleza repousa na desordem. 
 
 
o fim do mundo é agora — lockdown dia 6 
 
Não caem bombas deste céu em guerra. 
Nas ruas, de mãos dadas, milicos e republicanos. 
Não há tanques nas ruas, nem automóveis. 
Nas ruas apenas o vírus? 
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As quitandas fecham cedo. 
A barbearia, a tabacaria, os bares: nem abriram. 
São tristes essas ruas. 
Os milicos mandam os republicanos para casa. 
Não agridem. Mas ternura não é ensinado nos quartéis. 
Aplaudem das terraças, soltam fogos, bradamos heróis. 
Não conheço heróis, somos todos malditos. 
São tristes esses balcões. 
Há tantos mortos, somos todos estúpidos. 
Não aprendemos contabilidade. 
Algum dia aprende(re)mos algo? 
Abro os dicionários, encontro três substantivos: 
bomba, peste, merda. 
Uma rosa feia rasgava o asfalto. 
Veio o milico e pisou nela. 
 
 
do nono andar — lockdown dia 9 
 
Conheço um mundo pequeno. 
Esquadrinho a janela com dois palmos e meio. 
Cruzo a floresta do quarto, a planície da sala, 
sertões da cozinha, litoral da varanda. 
O mundo é isto: três prédios em frente da janela. 
Os vizinhos não sorriem qualquer sorriso. 
Ouvem tangos. Aceitam o funeral e cerram cortinas. 
Partilhamos o sol. Não ousam olhar meu rosto. 
O verão brilha qualquer calor fugaz. 
As crianças vestem pijamas, tramam brincadeiras 
futuras confabulando através das varandas. 
É triste este mundo pequeno. 
 
 
estudo sobre janelas III — lockdown dia 23 
 
lá embaixo no térreo 
o filho deitado na esteira de sol 
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enquanto o pai curvado talvez 
ouça-o ou veja mesmas notícias 
de todos os dias a filha acaricia 
o cão pelo sedoso brilhante 
pigmentação preta agente do caos 
corre e busca qualquer objeto 
de plástico a mãe rega plantas 
são quatro ou oito no quintal 
na altura da minha janela 
um homem de barba e cabelos 
branquíssimos senta com o caderno 
aberto e me observa enquanto eu 
o observo e assim nos observamos 
ele não acena eu não aceno 
vai escrevendo no caderno com um 
lápis amarelo vou escrevendo com 
uma bic preta sempre canetas pretas 
será que ele também tem manias 
escreve apenas com lápis amarelos 
sobe um andar à direita o pai trabalha 
no computador que eu não vejo 
mas imagino e a mãe no quintal 
ou varanda não sei se o tamanho 
muda o substantivo usado mas 
a mãe sim a mãe pula corda novamente 
pula corda sempre ou só nestes dias 
de anormalidade usando exercícios 
para gastar energia dela e dos filhos 
para não surtar surtar surtar surtar 
eu ela filhos pais o velho escritor 
loucura é buscar normalidade 
dentro desta anomalia que é a vida 
o vírus quantos mortos o impacto 
econômico-social quantos mortos 
quarenta antena na antena um 
pássaro canta eu tenho medo da 
liberdade dos pássaros loucos 
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estudo sobre janelas IV — lockdown dia 26 
 
Resistiré, para seguir viviendo 
cantamos todas as noites. 
No grito da criança 
repousa esperança dúbia. 
Amanhã, quem sobreviver, cantará 
uma vez mais: resistiré. 
Que não falte ar. 
Alguns, já entregues ao medo do outro, 
permanecem com cortinas fechadas. 
Nós, que mostramos o rosto, 
olhamos uns aos outros para 
manter viva qualquer camaradagem. 
Cada aplauso golpeia o muro 
da morte e desesperança. 
A casa do horror virá abaixo. 
Nos abraçaremos outra vez. 
 
 
nas ruas — lockdown dia 51 
 
Redescobrimos o capim, a erva daninha, o dente-de-leão, 
entrelaçados aos bancos dispostos na rua. 
Calculamos a distância, o raio de proteção. 
Os seios das árvores, fartos e primaveris, 
deram sempre esta máscara contra o sol? 
Nas sarjetas, brilhando sobre os paralelepípedos, 
laranjas ou mexericas, desconhecemos esta selva, 
incham, apodrecem, são atravessadas por vermes. 
Veja esta rua íngreme e estreita, era o que chamávamos solidão. 
Nossos olhos ardem, tanta luz, tanto mundo para nomear. 
Somos crianças novamente. 
Apontamos para tudo e tentamos recordar os nomes. 
Chamamos a praça—praça, lago—lago, loja—loja. 
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Nos olhamos, há incerteza nos olhos. 
Usamos as palavras corretas para começar o novo mundo? 
Os miseráveis ainda são miseráveis. 
Quem são estes que caminham ao nosso lado? 
Compramos pão e café. 
Ainda têm o mesmo nome? 
É preciso fundar uma nova língua. 
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Leonardo Almeida Filho (Campina Grande, 1960) | 
Professor universitário, escritor, reside em Brasília. 
Publicou O Livro de Loraine (contos, Imprell/PB, 
1998), logomaquia (edição do autor, 2007), 
Graciliano Ramos e o mundo interior: o desvão 
imenso do espírito (EdUnB, 2008), Catálogo de 
benefícios: o significado de uma homenagem 
(Hinterlândia, 2010), Nebulosa fauna & outras 
histórias perversas (contos, Editora e-galaxia, 2013), e 
pela Editora Patuá, o livro de poemas Babelical (2018) 
e o romance Nessa boca que te beija (2019). 

 
tantos mortos 
 
Como moscas no inseticida 
debatendo-se 
em vão 
eles tentam respirar. 
Pulmões apodrecidos 
corações em fiapos 
febre, febre e febre 
sinfonia de tosse interminável 
lembram moscas no inseticida 
debatendo-se 
o ar negando-se 
a vida lhes fugindo. 
 
A santa paz dos inocentes 
repousando sobre a cama limpa 
e quase casta, quase virgem, quase nada 
das consciências sujas 
nos diz que 
são apenas cem mil. 
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Os dias seguem 
penetrando as ventas 
das bestas das manhãs 
que vêm arfando, 
ciscando 
com seus cascos fendidos 
o capim contaminado desse pasto 
imunes às peçonhas dos insetos 
que estertoram 
perninhas para cima 
num terrível esforço 
e a vida se indo num golpe 
numa última golfada de ar. 
 
 
ogiva 
 

Para Alberto Bresciani 

 
Armar um poema requer lógica. 
Uma lógica secreta, 
de seita, confraria, 
e que apenas os poetas, 
iniciados nas artes dessa alquimia, 
conhecem e arriscam articular. 
 
Armar um poema é sempre forma 
de amar o poema 
que o leitor, ao final, 
amando-o também, 
tentará eternamente, 
e sem sucesso, 
desarmar. 
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um pássaro e uma mulher 
 

aos poetas sem leitores 

 
Um pássaro sangra na janela deste quarto 
andar. 
Gotas rubras de 
asas 
feridas 
no parapeito de mármore branco 
Ela se despe, 
a pele branca, 
e se pinta ao toucador. A noite 
é fria como 
a língua de um defunto 
Quem poderia, eu lhe pergunto, 
sob a chuva 
que a tudo encharca, 
vê-lo claudicar, como eu o vejo? 
Vê-la a chorar, como eu a vejo? 
e dessa visão extrair a 
poesia? 
 
Grandes engrenagens movem as nuvens 
cinzas, 
em silêncio que apavora 
e esse pássaro se alimenta 
de sonhos como os dela 
Observo e lamento 
que a máquina do céu movimente 
as nuvens e as águas e o pássaro 
e que vida siga 
borrada 
exatamente como os olhos 
da mulher que chora 
sob a noite fria 
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Há poesia no claudicar e nas lágrimas? 
Há poesia no sangue que mancha 
o mármore, 
no frio dessa noite, 
na língua de um defunto? 
Há poesia no pássaro e na mulher 
destes versos? 
 
Oh, aflição tremenda 
a busca da poesia 
quando o que eu mais queria 
era que o pássaro se fosse num voo 
e que ela dormisse em mansidão 
e que eu pudesse esfregar esses versos 
ruins em suas fuças 
metê-los em sua garganta 
perfurar, com eles, esses seus olhos 
que tudo ignoram 
que nada sabem de poesia 
que não querem saber de poesia. 
 
| poemas do livro Tutano (Editora Patuá, 2020). | 
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Carolina Alves | É catarinense, de 1997, formada em 
Cinema pela UFSC. 

 
s/título 
 
se isto é uma cena paralisante, 
o braço que se estende nunca perde a força 
se mantém em uma linha perpendicular com o eventual balanço 
os vincos, as pequenas irrupções da pele são às pressas; 
as minúcias que não questionam o totalizante 
do braço paralisado que se estica, continua em ascensão 

[ao interesse fantástico 
sobre o ato 
ao lado, questiono a base de uma forca e a possibilidade 
da mão tombar com a fragilidade do pulso, se houver 
as chances do cansaço, um esgotamento que convém 
e parte ao imaginário; 
nada retém a luz que derrete a cena, ela permanece imóvel 
onde nada garante ao que se olha, o braço cobrindo galhos e 
ganhando o aspecto semelhante ao musgo, da textura esverdeada e 
gélida que cobre uma árvore, uma pedra pontiaguda 

[que não se movimenta: 
essa característica atribuída; 
ao mover o braço do referente, não perde o significado e o 
percurso que o segue já faz rastros, 
o que acompanha a questão é 
agora 
onde pousa 
é suficiente para um naufrágio, se dirige ao que resta. 
faz um corte entre os músculos do antebraço, 

[posicionam muitas cargas 
e desfaz o gesto 
como uma imagem sem futuro 
(não solidifica a morte); 
eu falo em referência a ti 
um braço é somente um braço, 
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sob teus olhos. 
se ao terminar uma série de possibilidades, 
segura um copo e pergunta como estou 
isso é sobre o tempo. 
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Susanna Busato | Poeta e professora de Poesia 
Brasileira (UNESP). É autora do livro Moldura de 
Lagartas (2020), pelo Selo Demônio Negro, e do livro 
de poemas Corpos em Cena (2013), pela Editora 
Patuá, com o qual foi finalista do 56º Prêmio Jabuti de 
Literatura, categoria Poesia, em 2014. Publicou a 
plaquete Papel de Riscos, pelo Centro Cultural São 
Paulo, em 2013. Ganhadora do Mapa Cultural 
Paulista, categoria Poesia, em 2010. Tem poemas 
publicados em vários sites e revistas de poesia e 
literatura. Participou da Mostra “Poesia Agora” no 
Museu da Língua Portuguesa (2015), na Caixa Cultural 
do Rio de Janeiro (2017) e na Caixa Cultural de 
Salvador (2017). Como declamadora, participou do 
Recital Multitudo Haroldo de Campos, no Itaú 
Cultural (2011), em São Paulo e do Recital Roteiros. 
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros (homenagem a 
Oswald de Andrade), na FLIP de 2012, em Paraty. 

 
enlagarça I 
 

Sou um corpo. 
E isso dói. 

Um corpo carne 
um corpo verme 
um corpo canto 

um corpo que não 
um corpo que nem 

tanto. 
Um corpo que 

em carícia e saliva 
tece a substância 

com que enclausura 
o corpo que procura 

e o que mais não seja 
corpo usura. 
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E assim a fome 
devora o que some 
e revela no centro 

o sendo 
o corpo com que me 

 
sur 

 
(acima e através) 

 
pre 

 
(antes de tudo) 

 
endo 

 
(seja) 

 
 
 
a poesia é 
 
A poesia é 

tiro no vácuo 
no vão do espelho 
desconcerto 
e bote armado. 

 
Quando sangra um pouco 
eu sinto o gosto 
dos caninos no meu corpo. 
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entre 
 
Dos limites conheço 
as bordas 
os prefácios 
os precipícios 
as capas 
as altas ondas 
as orelhas 
as quinas pontiagudas 
das facas 
estiletes 
de ar. 
 
Dos medos conheço 
a falta 
a culpa 
a partida 
a solidão 
de uma janela aberta sobre a noite 
a mudez 
de uma parede depois de trancada a porta 
a página aberta 
a palavra alerta 
a luz branca 
a testa estanque 
na ruga rente 
a dividir o corpo 
antes e depois 
da sede. 
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suruba na gaveta dos papéis mofados 
 
Um ácaro acaricia 
a sílaba-chama. 
 
Na pele da palavra 
suor em escamas. 
 
Um ácaro aguarda 
a sílaba em pelo. 
 
Uma palavra ama 
um ácaro de joelhos. 
 
| poemas do livro Moldura de Lagartas (Selo Demônio Negro, 2020). | 
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Luciana Barreto | Nascida no início da década de 1970, 
na cidade de Brasília, é formada em Comunicação / 
Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Tem 
mestrado e doutorado em Teoria Literária também 
pela UnB e desenvolveu pesquisas nos universos de 
Hilda Hilst, Dante Alighieri e Osman Lins, participando 
de congressos e publicando ensaios e artigos 
relacionados em livros e periódicos acadêmicos. Atua 
como professora universitária em Teoria Literária e 
Literaturas. Tem poemas em blogs e coletâneas e o 
seu primeiro livro, Nunca é casto o fio do poema, está 
prestes a ser publicado. 

 
nunca é casto o fio do poema 
 
Nunca é casto o fio do poema: 
sangramos as pontas dos dedos 
a cada palavra que soluça o grito 
a cada flor calcinada no peito 
no estalo seco da pólvora covarde. 
 
Nunca é casto o fio do poema: 
tombamos nossos olhos de espanto 
a cada criança suspensa no vento 
a cada jovem arrancado do voo 
naquela mulher de face vazia. 
 
Nunca é casto o fio do poema 
– e nesse corredor de sustos de luas 
[tonto minotauro acuado] 
de súbito a ternura dos anjos 
de novo a palavra em brasa. 
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toda palavra há de ser dita 
 
Toda palavra há de ser dita 
— seja em sua força de minério 
— seja em seu voo de dálias 
Signos sons sensações 
rebentam as ondas 
invadem o peito. 
 
Toda palavra sustém um altar 
E se a (des)palavra nos fere a face 
o gosto se verte em desgosto 
as flores pendem do jarro 
o cacto seca de súbito 
e o amor outrora madrepérola 
desapontado escapa do mar 
— e jaz na areia bruta 
daquele dia sem sombras. 
 
Toda palavra persegue o seu eco 
— zonzo, móvel, estéril — 
Mas o barulho difuso da rua 
o brado de aço da bala 
o grito agudo de mais uma Pietá 
os cascos covardes da elite 
devolvem à garganta 
o osso o susto o calo 
devolvem à sua face viva 
(e de fronte suada) 
a que veio o verbo inaugural: 
a de que toda palavra há de ser dita. 
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antes no meio depois 
 
Antes do fim do mundo 
animais acuados corriam do fogo 
passos metálicos avançavam insones 
[a pressa cega a vedar as vidraças] 
ruas noturnas corriam surdas 
rostos sem nomes sumiam vagos 
— e o céu se tomava de fuligem e ventos. 
 
No meio do fim do mundo 
o inimigo invisível invade os peitos 
esquinas de pedra ardem ao sol 
[almas evolando-se náufragas, lilases] 
janelas pra dentro suspendem o tempo 
ponteiros recuam e iluminam ternuras 
peixes e aves retomam saltos, luas, mares 
— e todo luto emerge impossível. 
 
Depois do fim do mundo 
aquela praça relembra os seus velhos 
o menino redescobre peões e pipas 
[os bancos ainda verdejados de limo] 
Onde Teodora em seu pulôver de lã? 
Onde Sophia em seu jaleco alvejado? 
Muros calcinados circulam o vazio 
— e a mais irreal das pombas recobra o seu voo. 
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Marcella Wolkers | Nasceu em Goiânia (GO), Brasil e 
reside em Portugal há 21 anos. Tem quatro obras 
lançadas assinadas como Marcella Reis, coordenou 
três antologias e participou em mais de 30. A autora é 
membro acadêmico da ALAF (Academia de Letras e 
Artes de Fortaleza), conquistou alguns prêmios 
literários no Brasil e em Portugal e tem formação 
profissional em CENFA (cenografia, figurinos e 
adereços — Ofícios do Espetáculo pela Escola Circense 
Chapitô), além de Técnica em Acção Educativa. 
 
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 [SP]. Graduando em Letras 
pela Universidade de São Paulo, há colaborações do 
autor em diversas revistas e coletâneas. Suas últimas 
publicações foram Um Sol Para Cada Montanha 
(Chiado Books) e Poemas do Golpe (Editora Patuá). 
Integra o Coletivo de Literatura Glauco Mattoso, criado 
pelo prof. Antonio Vicente Seraphim Pietroforte, 
apresenta poetas e poetos no Simpósio de Poetas 
Bêbadxs em parceria com Thiago Medeiros e é um 
dos idealizadores do Ping Poesia juntamente com 
Noélia Ribeiro e José Danilo Rangel. 

 
ode às poetas e aos poetos 
 

Poema do livro DE QUATRO — Poemas a quatro mãos de 
Marcella Wolkers e Andri Carvão [no prelo]. 

 
Madrinha 
Puxei teus dotes de fada-poeta 
Mas queria mais! 
Ter a sua mão doce 
Pras palavras 
E para os quitutes 
É que às vezes sou amarga e erro a mão... 
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Minha madrinha dos Velho Goiás 
Ainda hoje me lembro do seu quarto 
Do seu quintal 
Da sala 
Da água do rio passando por debaixo da ponte 
Dos paralelepípedos do chão onde tropecei em criança 
Do coração de gesso rosa que comprei 
Como souvenir para dar à minha mãe 
Do frango caipira com pequi 
De você ali em todo lado 
E ainda comigo aqui 
 
Me conta os causos das vielas 
Pinta no meu peito uma aquarela 
Borda-me de amor 
E de simplicidade 
Cora-me com a sua frontalidade... 
 
Madrinha minha de Goiás Velho 
A sua afilhada te ama 
E juro que ainda volto a pisar na sua casa 
 
Puxei teus dotes de fada-poeta 
Mas queria mais! 
Ter a sua mão doce 
Pras palavras 
E para os quitutes 
É que às vezes erro a mão... 
 
Bora chupar jabuticaba 
E roer uns caroços de pequi? 
Você me faz um doce de pau de mamão 
E eu te digo como anda o meu coração 
 
* * * 
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Fui pra Pasárgada e lembrei de você 
Tosse tosse tosse 
pra dar ritmo ao tango argentino 
Trilha do seu viver desenganado 
por mais de 80 primaveras 
Ansiando pela indesejada das gentes 
na cinza das horas 
Andorinha andorinha à toa à toa 
Os sapos e o porquinho da índia 
no beco dos meninos carvoeiros de pernas estúpidas 
Carnaval 
ô libertinagem boa 
Belo Belo 
Assim eu quereria o meu último poema 
 
* * * 
 
Eu queria morar nos olhos teus 
Como os peixes verdes do teu poema Adeus 
 
Queria que as palavras não se gastassem nunca 
Mas elas são notas 
E quanto mais dei de mim 
Menos deu de si, quem muito amei 
 
És um Génio. 
Eu... acho! 
 
Bem sabias que o amor é ave que se vai 
Que tudo se apequena num quadro com moldura 
Que com o tempo o amor 
Perde a doçura... 
 
Que a água seca 
Acreditas que não há mais nada nele que me peça água? 
Que se tremo, 
É de tristeza 
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Por já não ser tão amada? 
 
Tu sempre tiveste razão 
Não há mão na mão 
Há pés, mas não há chão... 
 
Se ao menos eu tivesse a esperança verde dos teus olhos de poeta 
Para voltar a acreditar no Amor... 
 
Se isto fosse um Até já. 
 
Saio, de algibeiras rotas e vazias. 
 
Adeus... 
Escolha seu sonho menina 
Ou isto ou aquilo não importa 
No espelho da minha retina 
A janela é a porta 
 
Viagem numa vaga música 
Retrato natural em mar absoluto 
A poeta não é poetísica 
Espectros de luto 
 
Romanceira inconfidente 
Sem solombra de dúvida 
Meu amor no mar imanente 
Vívida vida vivida 
 
* * * 
 
Suas poesias 
Cantadas no vinil 
Giram dentro de mim 
Poetinha vagabundo 
Saravá! 
Disseste que a mulher de Touro é exclusivista 
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E eu como boa taurina 
Boa de cama e de mesa 
Nasci com a gentileza 
E com o sangue no olhar 
Sou a rosa com cirrose 
De brincos de espinhos 
Eu gosto de água 
Mas bebo muito mais dos vinhos 
 
Poetinha da pesada 
Do bom samba 
Das belezas 
Das tristezas 
Dos sonetos 
Dos amores amiúde 
Do que tudo pode 
Do que nada pude... 
 
Saravá 
 
E que seja! 
Porque tudo é eterno 
Enquanto dure 
 
* * * 
 
Do barco bêbado atiro as vogais 
Uma temporada no inferno das iluminações 
Duas vidas vividas num só corpo 
Uma vida não basta se somos vários 
se somos vastos 
se somamos multidões 
O estro lírico púbere e o aventureiro sem limites 
Se o marido da outra é poeta ele é meu 
Tão meu 
Todo meu 
Mesmo que eu leve um tiro 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 226 | 



Mesmo que eu cante e dance sapateando sobre a mesa 
Mesmo que eu urine na taça de cada um de vocês 
Absinto muito mas não sinto nada e sinto demais 
Minha vida não é os cafés 
Minha vida não é os cabarés 
O menino bonito e sedutor demoníaco não vai se enforcar 
De túnica branca traficando armas na África deixa um pacote de 
cartas à irmã enquanto se amotinam vogais no barco bêbado 
 
* * * 
 
Já to disse tantas vezes 
Que adoro-te 
Já pulei tantas vezes no teu doce mar 
E de tanto afogar-me em minhas amarguras... 
Tenho vergonha de pedir-te um novo conselho... 
 
Mergulhar nesse aMar ou não mergulhar? 
Pulo de cabeça? 
Ou esqueço todos os corais bonitos que vi? 
Todas as estrelinhas marinhas 
Todos os cavalitos 
Anêmonas 
Água-vivas 
Lapas 
Pérolas 
Mexilhões 
Berbigões 
Amêijoas... 
 
Almejo saber! 
 
Será que ele gosta da Ostra 
E não de mim? 
 
Neste instante sinto-me tão pequenina como a tu menina do mar 
Carregada no balde 
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Cuida de mim 
E do meu coração que é um búzio quebrado sem nada dentro. 
 
* * * 
 
Fechada no quarto 
Apartada enfim 
Me parto 
Em mim 
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Natalia Timerman | É escritora, psiquiatra pela 
Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em 
literatura pela USP. Cursou a pós-graduação em 
formação de escritores do Instituto Vera Cruz. 
Publicou Desterros — histórias de um hospital-prisão 
(Editora Elefante, 2017) e a coletânea de contos 
Rachaduras (Editora Quelônio, 2019). Seu primeiro 
romance sai em 2021 pela Editora Todavia. 

 
equilibrista 
 
Ontem fomos ao circo 
meu pai queria 
levar os netos 
fomos todos 
um circo de lona 
 
seria bom poder dizer 
todos os dias 
fomos ao circo 
mas isso só acontece 
uma vez 
ou uma vez 
de vinte em vinte anos 
 
ir ao circo é medir o tempo 
em passadas de elefante 
não há mais elefantes no circo 
só sua grandiosidade 
os olhos das crianças abertos 
olhando para cima 
para o alto do circo 
o auge da vida da criança 
quem sabe o auge da vida 
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sem que se perceba 
de repente já passou e só depois 
muitos anos depois 
numa lembrança repentina 
diante de um saco de pão 
aquilo lá 
tão pouco, tão nada, veloz 
foi o auge 
e já passou 
 
estávamos atrasados 
queríamos estar felizes 
como devem estar 
pessoas a caminho do circo 
meu pai estava bravo 
eu estava tensa 
cansada do dia e das noites 
as crianças estavam felizes 
por trás do silêncio que 
o rosto dos adultos 
exigia delas 
 
meu pai não disse 
oi 
demoramos a achar os lugares 
que eram 
separados 
estava cheio 
alguém perdeu o ingresso 
não sabíamos onde uma pessoa 
de tantas que éramos nós 
(somos uma família grande, percebi) 
deveria se sentar 
 
 
 
 

| revista gueto · edição trimestral número quatorze | 

| página 230 | 



quando começou 
o espetáculo 
percebi a boca seca a garganta 
pedindo água e os ombros duros 
como nunca imaginei 
no dia de ir ao circo 
 
uma mulher equilibrou pás 
longas de madeira 
talvez fossem de plástico 
do lugar onde eu estava 
não conseguia enxergar 
só ver que a mulher 
equilibrou várias delas 
fazendo com seu corpo 
um móbile de calder 
vivo como os dias 
que acontecem 
que passam como são 
não como queremos que sejam 
 
foi um auge e foi 
bonito mesmo que triste 
bonito porque triste 
porque vivo 
porque estávamos todos 
vendo a mulher 
equilibrar as pás 
e os homens pulando alto 
 
quando acabou 
as crianças sorriam 
os adultos sorriam 
já esquecidos 
do atraso da sede 
do dia das noites 
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nos abraçamos nos perdoamos 
sem uma palavra 
enquanto as crianças 
comiam pipoca 
e espalhavam pelo chão 
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Thiago Medeiros | É pernambucano de Caruaru. 
Escritor e agitador cultural. Idealizador do Encontro 
Literário Letras Em Barro e da Oficina Levante 
Literário. Publicou o livro de contos Claro é o mundo à 
minha volta, pela Editora Patuá. Organiza, junto com 
o poeta Andri Carvão, o Simpósio de Poetas Bêbadxs. 
Publicou em revistas como Mallarmargens, Gueto, 
Bibliofilia Cotidiana, Variações e Xapuri. Escreve para 
não esquecer de si mesmo. 

 
poemas s/título 
 
pressa em dizer 
tanta coisa 
 
sinto a presença 
divina quase a 
encostar-me os 
calcanhares 
 
 
* * * 
 
acho abusivo 
ligeiramente 
abusivo 
 
de todas as 
minhas 
desistências 
é a única 
que insiste 
 
 
* * * 
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foi meu 
primeiro medo 
e até hoje não 
nos falamos 
 
te confundia 
com a lerdeza 
de uma noite 
inteira com os 
olhos abertos 
 
nunca temi 
escuridão 
tempo é 
que me 
apavora 
 
e disseram 
que és 
senhor dele 
 
depois cultivei 
medo das rãs 
e de penas de 
pavão 
 
disseram-me 
que também 
eram crias 
suas 
 
de certas colheitas 
também me veio 
medo dos cabelos 
em ralo de chuveiro 
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disseram-me 
que nenhum 
deles me cai 
sem tua vontade 
 
 
* * * 
 
eternidade 
eu que não 
a compreendo 
 
de certeza 
envolve 
tédio 
 
suficiente para 
que te preocupes 
em tirar-nos fios 
de cabelo um a um 
 
há hecatombes 
há holocaustos 
há dores de hérnia 
há extinção dos ursos polares 
 
mas tuas vontades 
residem no escalpelamento 
de bulbos capilares 
em um por um 
 
 
* * * 
 
então repito 
que tenho 
pressa 
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sigo 
a correr 
 
antes que 
emudeça 
de exaustão 
 
sei que 
um dia 
me alcançarás 
 
é teu hálito 
que me faz 
suar os calcanhares 
 
e é lá 
que há 
de me tocar 
 
grande será 
minha queda 
 
já ouço os 
aplausos do 
mundo 
 
já ouço meu 
nome em 
boca de 
pastores 
 
acompanhados 
provavelmente 
 
de 
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satanista 
maldito 
viciado 
alcoólatra 
depravado 
divorciado 
enganador de velhinhos nas apostas de jogo do palito 
[afinal 

valia cerveja] 
comunista 
canibal amante de corpos 
e 
carnavalesco 
 
na verdade 
 
só tive um 
grande medo 
na vida 
 
um medo 
de quatro 
letras 
 
tenho medo 
do amor 
 
disseram-me 
que todos os 
infernos das 
terras que 
sequer conheço 
 
foram criados 
por amor a mim 
 
deus 
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depois 
de tanto 
tempo 
 
apenas peço 
 
não me 
toque 
os 
calcanhares 
 
não enquanto 
corro com medo 
 
do teu amor 
por mim 
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Ana Marta Cattani | Advogada e escritora. Nasceu 
em São Paulo e se formou em Direito pela 
Universidade de São Paulo — Largo de São Francisco, 
onde também concluiu o mestrado em Direito Civil. 
Tem livros e artigos publicados na área jurídica. 
Cursou a pós graduação em formação de escritores 
do Instituto Vera Cruz — SP e frequentou várias 
oficinas de poesia e escrita criativa com Angélica 
Freitas, Fabrício Corsaletti, Rodrigo Petrônio, Vanessa 
Ferrari, etc. Foi cronista convidada da plataforma e 
revista digital Infame. Em 2018 participou da 
plaquete coletiva Orquídeas como cultivar — poemas 
pela democracia. Tem poemas publicados na revista 
Ruído Manifesto e no zine-periódico Fluxos, 
organizado por Tarso de Melo. Em 2020 fundou A 
Capivara (@acapivaracultural), onde se dedica a 
organizar cursos, oficinas e encontros literários. 

 
tutano 
 
1. 
escrevo para os teus ossos 
mal me aguento de inveja 
do técnico de raio xis 
 
ah imagina só 
todos os teus 206 ossinhos 
uma radiografia emoldurada na parede 
 
Jean-Nicolas 
Esqueleto Deitado 
branco cintilante sobre fundo preto opaco 
75,5cm X 50,1 cm 
sem data 
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2. 
escrevo para os teus ossos 
faço figas para que o exumador 
te desenterre inteiro 
 
ah imagina só 
todos os teus 206 ossinhos 
um altar mexicano de sete níveis 
 
eu te faria mil oferendas — 
uma dose da melhor tequila 
girassóis fresquinhos 
do jeito que você gosta — 
entoaria cânticos em náuatle 
declamaria a Odisseia de trás para diante 
e depois comeria tua caveira 
como se fosse de chocolate 
 
3. 
meu reumatologista disse que 
esse tecido líquido-gelatinoso 
que preenche minhas cavidades 
é o teu tutano 
 
recomendou continuar escrevendo 
para os teus ossos & 

repouso 
 
 
rastreamento à moda antiga 
 
grudo 206 etiquetas com o teu nome 
uma em cada osso do meu corpo 
 
grudo 206 etiquetas com o meu nome 
uma em cada osso do teu corpo 
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rastreamento em tempos modernos 
 
Se eu pudesse te localizar 
só um pouquinho 
baixar software 
instalar um chip 
alugar drone 
só um pouquinho 
quem sabe uma tornozeleira eletrônica 
se eu pudesse 
só um pouquinho 
te seguir 
te encontraria por acaso 
naquele bar 
em que nunca fomos 
beberíamos um vinho ruim 
é julho faz frio 
recitaria poemas no teu ouvido 
até você me dizer 
meio sem jeito 
que não entende nada de poesia 
se eu soubesse 
bem que podíamos tomar outro vinho 
te sirvo uma taça antes que você me diga 
que prefere cerveja 
só mais um pouquinho você diz 
meio sem jeito 
tiro a sua tornozeleira 
(sempre fui habilidosa com artefatos eletrônicos) 
você se impressiona 
você me agradece 
você pede a conta 
brindo sozinha a Ada Lovelace 
amanhã recomeço. 
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André Siqueira | Mora em Jacareí, interior de São 
Paulo. Já publicou em diversas revistas, jornais, 
coletâneas, blogues e, atualmente, é colaborador da 
revista de arte e literatura Pixé. Lançou recentemente 
seu primeiro livro de poesia intitulado As manhãs 
fechadas, pela Editora Gataria. Cursou a faculdade de 
Letras, porém não concluiu. 

 
quarentena 
 
Os objetos conhecem 
os quartos, partes, cômodos, 
extensões de remansos 
que abrigam toda a gente 
íntima do silêncio 
isolado na espera 
de cada ser fechado. 
Testemunhas ocultas 
mesmo que emudecidas, 
hospedeiros de gente 
no vírus desse mundo. 
Sem luva sinto, pálido: 
os objetos na casa 
prosseguem retesados 
e infectados de gente. 
 
 
o cabide 
 
O cabide quase 
terno de precisas 
curvas e despidas, 
na ausência do terno 
mostra o figurino 
vazado, vazio 
de nada. Percebo 
na estranheza tão 
guardada que posso, 
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atento, vestir 
a roupa de magra 
vista do cabide 
discreto, guardado, 
dispensado só. 
 
 
cama, mesa e banho 
 
a fome não repousa 
em cama pula e grita 
em casa já relustra 
os buracos da boca 
de modorra morada 
mas que se atiça agora 
sedento peixe trêmulo 
no ardor de nada ver 
ômega apenas quieto 
mas estrala a madeira 
da cama mais e mais 
de fome cancro unguento 
limpa textura e lenta 
secura a minha fome 
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Juliana Maffeis | Educadora popular e escritora. 
Licenciada, mestra e doutoranda em Letras, na área 
de Escrita Criativa (PUCRS). Pesquisa sobre as 
relações sociais entre imagem e poesia, e é autora de 
Solitária companhia de teatro (Editora Patuá, 2017). 

 
1. 
cartografar um labirinto 
é coisa simples, meu bem 
primeiro saiba o que tem 
nas mãos: porra nenhuma 
depois perceba como o som 
dos nossos corpos é suave 
como um acidente sem 
vítimas e como o asfalto 
é líquido quando deita 
e derrama suas bordas 
mornas pelas avenidas 
de mão única: somos 
esquinas da mesma 
rua sem saída e esse 
é o nosso ponto 
de referência 
 
* * * 
 
2. 
não quero teu tempo colado no meu 
saber quais teus compromissos 
se já tomou o remédio das seis nem quero 
saber como foi a aula de pilates que você 
prometeu seguir em frente depois 
que os quarenta revelaram dois piás 
de vinte peleando pela cama 
mais alta do beliche 
não quero estar contigo por tudo 
o que há de vir como naquelas juras 
antigas nem vou te chamar de melhor 
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amigo depois que nossa relação couber 
numa gaveta do tamanho das horas 
que esvaziaram o arquivo extinto 
pelo último patrão que não pagou 
teu décimo terceiro e por isso 
não fomos à praia naquele verão 
que juntou nossos corpos entre suor 
e pânico enquanto ríamos do carnaval 
da televisão do isopor do pó do samba 
do enredo tudo tão precário que dava 
gosto de ver como conseguimos 
subir tantos degraus de escada 
em um prédio sem elevador 
e olhar um para o outro 
como quem insiste em 
manter uma planta longe do sol 
um método inovador usado 
para sustentar o fracasso até 
o dia que o tempo morde a língua 
numa fala mole quase sem saliva 
pra secar no guardanapo sobre a mesa 
o saleiro é uma ampulheta 
entupida de grão de arroz 
jamais cozido 
 
* * * 
 
3. 
colecionamos dores nas têmporas 
e roxos nas pernas das noites 
que não sabemos como acabam 
ou se acabam dentro da mesma ideia 
de eternidade: esse lugar que cuspimos 
longe pra mostrar como as guria são braba 
só revelam como magoam aqueles garçons 
bonitos quando fingem indiferença sem 
perceber nosso aceno que é também 
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um grito um pedido de socorro um 
suplício quase em carne viva amanhã 
vai ser diferente juramos beijando 
a ponta dos nossos dedinhos 
sujos de menstruação tô fazendo 
amor com outra pessoa, baby, 
mas meu coração 
você mastiga e engole 
com caroço 
 
* * * 
 
4. 
minhas mãos 
guardam teus 
dedos num gesto 
de não vai embora 
nada adianta ler 
linhas cruzadas 
em palmos de pele 
quando às quatro 
e vinte você dobra 
a esquina e lembro 
que ainda tenho 
duas mãos 
pra que 
não sei 
 
(quando 
volta de mãos 
no bolso devolve 
minha vontade 
vestida de dedos 
e gestos e linhas 
e peles e 
quando) 
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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 

 

 


