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A universidade é um grande polo gerador de saberes, cuja 
implantação visa impactar positivamente a sociedade na qual ela 
se insere. Esse elo entre universidade e sociedade se configura 
de modo a apoiar o desenvolvimento social em suas diversas 
esferas. Uma delas, acreditamos, é a esfera cultural, que, quando 
fomentada, adquire aspecto sólido, enraíza-se no solo da sua 
terra e mostra-se como identidade do seu povo.

Nesse sentido, em 2014, a Editora da UFRN propôs a reali-
zação do Concurso Literário Américo de Oliveira Costa. A ação, 
que homenageou em seu título o notório ensaísta nascido em 
Macau-RN, teve como público-alvo os escritores norte-rio-gran-
denses, bem como aqueles residentes no estado pelos últimos 
dez anos. Seu objetivo foi a divulgação de talentos literários do 
Rio Grande do Norte, bem como o estímulo à leitura e à escrita. 
De modo a incluir gêneros literários e escritores distintos, o 
concurso contemplou os gêneros romance, conto e poesia. Os 
textos inscritos nesse concurso foram analisados por uma 
Comissão Julgadora, designada pelo Conselho Editorial da UFRN, 
composta por três pessoas de notória competência na matéria, 



para cada uma das categorias do concurso. Após o período de 
inscrição, pudemos registrar 209 poesias, 74 contos e 7 romances. 
Ao final do processo seletivo, foram contempladas 34 poesias, 
16 contos e um romance, publicados na forma de três livros, 
um para cada gênero.

Ao fim desse esforço, aproveitamos para agradecer à comis-
são julgadora, presidida pela sempre gentil colaboração do Prof. 
Humberto Hermenegildo, a qual foi composta pelos seguintes 
membros: Derivaldo dos Santos, José Luiz Ferreira e Marta 
Aparecida Garcia Gonçalves (categoria romance); Andrey Pereira 
de Oliveira, Gerardo Andres Godoy Fajardo e Rosanne Bezerra de 
Araújo (categoria conto); Carlos Eduardo Galvão Braga, Francisco 
Fabio Vieira Marcolino e Tania Maria de Araújo Lima (categoria 
poesia). Todos são professores da UFRN e atuaram com muita 
dedicação para a concretização deste projeto.

A lição apreendida ao término do processo foi de que há uma 
grande demanda de escritores, cujas produções não encontram 
vazão para que possam ser publicizadas e levadas à crítica. Por 
conseguinte, iniciativas como a do Concurso Literário visam 
a estimular o crescimento da literatura local. Desse modo, a 
Editora da UFRN se propõe desde já como mobilizadora desse 
grupo de artistas, os quais tiveram a oportunidade, aqui, de 
enriquecer e abrilhantar a cultura do nosso estado.

Helton Rubiano de Macedo
Coordenador do Concurso Literário
Américo de Oliveira Costa (2014)



É com extremo interesse, alegria e admiração que escrevo 
este prefácio apresentando novos autores do Rio Grande do Norte. 

Parabenizo o projeto da Editora da UFRN, o Concurso literário 
Américo de Oliveira Costa, que proporciona um espaço para 
publicação de novos talentos literários de nosso estado, abrindo 
as portas para uma recepção nacional. Qualidade, originalidade e 
criatividade foram os critérios dominantes para a seleção e pre-
miação dos autores presentes neste livro. Os contos selecionados, 
por mérito dos autores, falam por si sós. Cada história abre um 
universo peculiar de interpretação da realidade. 

O que se esconde em cada história? O que pode surpreender 
o leitor em cada enredo? Cada personagem traça o seu caminho, 
seguindo o fio da vida que se bifurca em várias direções, expondo 
o ser humano diante das vicissitudes da vida, do amor e da 
morte. Afinal, como saber o caminho certo? Qual estrada seguir? 
Com que moeda pagamos a nossa existência? Entre o sonho e o 
tédio buscamos a nossa medida exata. Queremos compreender 
o mundo e reinventá-lo continuamente, buscando a realização 
de nossos desejos. Eis um pouco daquilo que encontramos nas 
histórias aqui reunidas.



Apesar de tratar de temas diferentes, as histórias apresen-
tam personagens que trazem algo em comum, tentando viver 
o tempo de si, indo sempre ao encontro da felicidade.  

Este é apenas o início para os autores aqui apresentados. 
Certamente o trabalho ecoará em publicações futuras e os contos 
serão materializados novamente em novas edições. O importante 
é que estes contos estejam reunidos aqui, nesta edição inicial 
apresentada pela EDUFRN, com o forte desejo de que haja uma 
ampla recepção do público leitor e da crítica literária. 

Rosanne Bezerra de Araújo
Professora do Departamento de Línguas
e Literaturas Estrangeiras Modernas - UFRN







 



 

 
 







Antoniel Medeiros do Nascimento

Era noite de lua minguante. Danilo se despedia de seus 
colegas de faculdade com significativa descontração. As 
conversas eram sempre as mesmas: futebol, mulheres, temas 
relacionados à Universidade, dentre outros assuntos corri-
queiros entre os homens.

Eram mais de dez horas da noite. Danilo teria que seguir 
na estrada pela qual seguia sempre: o caminho que separava 
sua casa da Universidade. Eram cerca de dois quilômetros de 
distância, percurso que Danilo sempre seguia a pé.

Enquanto caminhava, nenhuma novidade. O silêncio de 
sempre era sentido: nada se falava, nada se ouvia, apenas os 
ruídos dos grilos e percevejos; raramente outra pessoa era 
encontrada no caminho. 

Apesar de parecer um ambiente perigoso, nada de mal 
acontecera com Danilo depois de mais de três anos de faculdade; 
por isso, seguia tranquilo e sereno pela sua caminhada.

Na metade do percurso havia uma bifurcação de ruas. Um 
conjunto de casas ficava ao centro e separava as duas vias. 
Danilo sempre trafegava pela mesma rua: a que ficava a sua 
direita quando estava voltando da faculdade para casa. Puro 
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costume! Afinal de contas, as duas ruas davam para o mesmo 
local: a rua que antecedia imediatamente a rua de sua casa.

Talvez Danilo sequer conhecesse a rua da esquerda, visto 
que nunca a explorava com seus olhos, nunca a transpôs. A rua 
da direita, por sua vez, estava toda mapeada em seu cérebro: 
a sequência das casas, a cor de cada uma, todos os moradores 
e, até quem sabe, os números das residências.

Nesta noite algo de diferente aconteceu. Um homem com 
vestes puídas, aparentemente um mendigo, estava sentado em 
frente à bifurcação. Cantava uma música que era ouvida de 
longe por Danilo. Era uma canção desconhecida que dizia em 
seu refrão: “A paz está do outro lado, a mais pura paz, e apesar 
do gosto amargo, a paz nos apraz”.

Era uma canção de ritmo lento, mas a felicidade e a satisfação 
demonstradas pelo mendigo ao entoar a letra chamaram a 
atenção de Danilo. Quando ia passando ele disse:

– Boa noite, amigo.

– Boa noite, rapaz. Tudo bem?

– Tudo. O senhor mora por aqui? Nunca o vi por essas bandas!

O mendigo riu e falou:

– Eu vivo por aqui. Tem certeza de que nunca me viu?

Danilo forçou a memória, mas não conseguiu encontrar 
aquele mendigo nos arquivos de sua mente. Achou, naquele 
momento, que o mendigo o conhecia de algum lugar. Para não 
ser indelicado, respondeu:

– Não... Devo ter visto você por algum lugar, mas não lembro!

– Estou aqui todas as noites! Sempre na hora em que você 
passa!

Danilo ficou intrigado com a última afirmação proferida 
pelo mendigo. Ora, não seria possível: ele passava todos os dias 
por aquele mesmo local, como não poderia tê-lo visto?
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– Quando eu passo?

– Sim. Na sua ida e na sua volta!

Neste momento, veio à cabeça de Danilo a possibilidade de 
ser aquele senhor um louco qualquer. Aquelas vestes puídas e 
suas afirmações indicavam para essa conclusão.

– Acho que você deve estar me confundindo.

– Não, não... É você mesmo que passa por aqui! Você geral-
mente passa às seis e meia e volta a esta hora: entre dez e vinte 
e dez e meia.

– Verdade. Desculpe, mas, realmente, nunca o vi.

– Acho que a música é que deve ter chamado sua atenção, 
hein filho?!

– Sim, muito bonita! De quem é?

– É minha!

– Sério? Você compõe?

– De vez em quando!

– Legal!

Alguns segundos de silêncio tomaram conta da conversa, 
até que Danilo perguntou:

– Seu nome?

– Mordecai. Você é Danilo, não é mesmo?

– Como sabe meu nome?

– Ouvi por aí. Você é um cara legal, Danilo!

– Você acha?

– Claro! O fato de estar esse tempo todo falando com um 
mendigo, e ainda por cima perguntar seu nome, mostra o quanto 
você é bacana!

– Obrigado!
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Neste momento, Mordecai faz um questionamento total-
mente inesperado:

– Danilo, percebi que você passa todos os dias pela mesma 
rua – apontou para a rua que ficava à direita – por que não ir 
pela outra hoje?

– Faz alguma diferença?

– É sempre bom conhecer caminhos novos!

– É, mas vai tudo muito bem pela rua que sempre passo. 
Gosto das casas, acho a rua tranquila.

– A outra também é tranquila e muito bonita, provavelmente. 
Vamos lá, conheça a outra rua!

– Não, não. Inclusive, tenho que ir agora.

– Vá, mas, passe pela rua da esquerda! Eu acompanho você!

Danilo não deu ouvidos e continuou andando. Mordecai 
correu rapidamente em sua direção e interrompeu desespe-
radamente sua caminhada:

– Vá pela esquerda. O que custa?

Neste momento Danilo desconfiou da situação. Será que 
aquele mendigo estava armando algo na rua da esquerda? Será 
que haveria bandidos esperando por ele na rua vizinha? Danilo 
seria alvo fácil, afinal fazia o mesmo percurso todos os dias. 
Alguém poderia ter observado seus passos nos dias anteriores.

– Não, vou por aqui!

Neste momento, Mordecai baixa a cabeça e diz: 

– Não faz isso, Danilo! Vá pela outra estrada!

Ignorando o último pedido ele responde:

– Vou indo, até mais!

– A escolha é sua. – Completou Mordecai.

Danilo deixou Mordecai para trás e passou a atravessar a rua 
apreensivo. Olhou para trás e o mendigo estava o observando. 



21

Antoniel Medeiros do Nascimento

Continuou a andar, caminhou mais uns cinco passos: olhou 
para trás outra vez e Mordecai não mais estava lá.

Olhava para os lados, nunca teve medo de sofrer algum 
mal naquele caminho. A conversa com o mendigo o deixara 
acometido pela insegurança. Algumas das casas que ficavam às 
margens da rua possuíam áreas: alguém poderia estar escondido 
em qualquer delas.

Ultrapassava as casas cuidadosamente, com anseio. Nesta 
hora, ouve-se o som de dois gatos brigando. O ruído causa um 
susto abalador: momento em que Danilo acelera o passo com 
o objetivo de mais rapidamente transpor a rua.

Ao chegar ao fim da via, olhou ao seu lado. Um homem 
vestido de preto estava em pé e apoiado na parede da última 
casa da rua. A casa marcava o fim da bifurcação: as duas ruas 
se transformavam novamente em uma só.

As pernas de Danilo travaram neste momento. O homem 
estava com um capuz em sua cabeça, em pé, com o pé direito 
apoiado na parede da casa e com fumaça saindo da parte interna 
de seu capuz: estava fumando. Danilo ficou atônito vendoaquele 
homem misterioso. Alguns instantes se passaram e o homem 
desconhecido fala sem mover a cabeça, olhando para frente, 
sem volver seus olhos até onde estava Danilo:

– Impressionado com alguma coisa?

Danilo nada respondeu. Estava impressionado com o que via 
e com o que ouvia. A voz daquele cidadão era grave e retumbante. 
Algo lhe dizia que aquele homem queria lhe fazer algum mal.

– Por que não responde? É falta de educação não falar com 
os outros! – Falou o sujeito, mais uma vez, sem fazer nenhum 
movimento.

Gaguejando, Danilo respondeu:

– Nada... Só parei pra ver um gato que estava passando!
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– Desculpas! Você não é muito bom de desculpas, não é 
mesmo? Está impressionado com minhas roupas? Será que é 
porque estou encapuzado?

O homem saiu de onde estava. Começou a se movimentar 
em direção a Danilo.

– Não se preocupe. Não vou fazer mal nenhum a você!

Nesse momento o homem retira o capuz. Tratava-se de um 
rapaz alvo, de olhos azuis, de face e nariz bastante afilados.

– Vê só. Se eu quisesse causar algum mal não mostraria o 
rosto, não acha?

– É – Respondeu Danilo ainda apreensivo.

– Vejo que ainda tem medo! Sem razão de ser. Já te mostrei 
meu rosto! 

– É que não conheço você! Vou indo para casa então!

– Calma, meu amigo...

Nesse instante o arrepio correu pelo corpo de Danilo. Este 
suava frio, não esboçava reação alguma. Pensou que naquele 
momento aquele indivíduo lhe causaria mal.

– ...Não vá para casa agora! Se o problema é não me conhecer, 
me apresento: Lúcio é meu nome! – estendeu a mão para que 
Danilo a apertasse.

– Prazer, Danilo!

Danilo apertou timidamente a mão do desconhecido. Ao 
ter contato com a mão de Lúcio, percebeu que nela havia algo. 
Findo o aperto não tão cordial, viu Danilo que estava com uma 
moeda, uma moeda de ouro! Ficou surpreso com aquilo: pensava 
que seria assaltado, e, ao contrário, o cidadão estava lhe dando 
uma moeda aparentemente valiosa.

– Gostou? Isso me torna mais confiável?

– Ainda não! – Respondeu Danilo em um tom desconfiado, 
porém mais solto. 
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Ele continuou:

– O que quer comigo? Não daria uma moeda dessas a um 
desconhecido sem querer algo em troca. Por que está me dando 
essa moeda, afinal?

– Não só essa, amigo!

Lúcio pôs as mãos nos bolsos e retirou-as recheadas de 
moedas de ouro, iguais a que tinha dado a Danilo. Continuou:

– Posso te dar muito mais!

Danilo estava sem chão pela proposta, ao mesmo tempo em 
que estava com medo, desconfiado: uma situação daquelas não 
ocorria todos os dias.

– Não é perigoso andar pelas ruas com tantas moedas assim, 
na calada da noite?

– Estão seguras comigo! Não teria toda essa riqueza se não 
soubesse protegê-la. 

– Que moedas são essas? Nunca vi parecidas!

– São conhecidas como “estrelas do céu”!

– Estrelas do céu?

– Sim, tenho muitas! Um terço delas!

– Interessante! O que quer que eu faça?

– Eu posso dar várias dessas moedas a você, Danilo! Posso 
torná-lo rico por anos e anos!

– Certo, certo! Estou gostando da proposta. Mas, o que 
preciso fazer?

– Um pacto comigo!

– Que tipo de pacto?

– Tem fome?

– Sim, estou chegando da faculdade agora. Sempre como 
na minha casa quando chego da faculdade.
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– O pacto que tenho a ofertar é simples: quero que você 
compre algo com essa moeda que te dei!

– Comprar algo? Só isso?

– Sim, somente isso! Você pode começar tentando comprar 
algo pra comer em uma lanchonete: qualquer que esteja aberta 
aqui por perto. Não seria interessante?

– Sim, mas essa moeda deve valer bem mais do que um 
simples lanche!

– Sim, mas tente negociá-la por aí! Pegue o troco! Faça um 
bom negócio!

– Fazendo isso, o que ganho?

Lúcio sorriu:

– Mil moedas! Iguais a essa!

– Fechado.

Selaram o acordo com um aperto de mãos. 

– Depois da hora em que eu comer você estará aqui?

– Estarei aqui quando conseguir gastar essa moeda! Poderá 
me procurar no mesmo lugar. 

– Ótimo!

– Não vai perguntar o que acontece se não conseguir gastar 
a moeda?

– Ridículo! Claro que eu consigo!

Lúcio riu sarcasticamente e respondeu:

– Então foi muito bom pactuar com você, meu caro! Só não 
sei em quanto tempo você conseguirá cumprir nosso acordo!

– Rapidamente. Vou procurar a lanchonete mais próxima 
e gastar essa moeda.

Lúcio repetiu seu riso sarcástico e disse:
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– Então pode ir. Espero que não se decepcione, meu nobre 
amigo!

Danilo empreendeu uma corrida. Queria chegar rapidamente 
à lanchonete e gastar a moeda dada por Lúcio.

Ao chegar ao local desejado foi ligeiramente ao balcão. Uma 
atendente estava lá. Danilo falou:

– Me vê qualquer coisa. Um sanduíche, uma pizza...  O que 
quiser me vender, rápido! Pago essa moeda de ouro!

A moça nada respondeu! Continuou olhando fixamente para 
frente, na direção de Danilo, como se estivesse observando o 
nada!

– Está maluca? Não me ouve? Me dê qualquer coisa que 
tenha pra vender!

A mulher nada respondia.

– O que foi? Não aceita esse tipo de moeda? É ouro, veja! 
Vale muito!

A moça, após várias tentativas de Danilo, nada respondeu. 
Só se moveu quando outro cliente chegou ao balcão.

– Pois não? – Disse a atendente.

– Me vê um X-Tudo!

– É pra já!

Danilo ficou indignado com a situação. Por que a moça não o 
atendeu? Será que tinha raiva por algum motivo? Mas, como se 
nem a conhecia? Perguntou ao homem que estava ao seu lado:

– Você sabe por que ela não me atendeu?

O senhor também nada respondeu! Este sentou à mesa e 
passou a esperar seu pedido.

– Por que ninguém me escuta? – Gritou Danilo!

Viu que um dos senhores que estavam na lanchonete usava 
um relógio, aparentemente de valor.
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– Senhor, me venda este relógio! Te pago essa moeda!

O outro senhor também não respondia. Os esforços de Danilo 
eram inúteis, parecia que ninguém podia ouvi-lo. Saiu pela 
rua, começou a tentar falar com as pessoas que passavam, mas 
ninguém o atendia.

– O que acontece comigo? – Gritou Danilo.

Correu para o local onde tinha encontrado Lúcio. Queria 
saber o que acontecia. Queria receber um esclarecimento sobre 
sua incomunicabilidade. Ao chegar ao mesmo lugar, não con-
seguiu encontrar Lúcio. 

Olhou para trás, para a rua da direita, por onde passou. 
Ao ver a paisagem seus olhos se esbugalharam e seu coração 
se sentiu perdido, pois a imagem que via era a de seu próprio 
corpo ensanguentado e estendido ao chão.

 



Para Cortázar
Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque

Carol acendeu o abajur. Nem era inverno e a casa estava 
fria. Viu que o último casaco acomodava-se na cadeira da escri-
vaninha. A máquina de escrever agora descansava, as teclas 
ainda suadas, os dedos longos de Julio pareciam ter deixado 
as marcas, com grandes mãos que apalpam o vazio. O peso das 
palavras. Ele conhecia a gramatura necessária, entre o desejo 
e o desenho, a imagem com seus significados, e tudo agora 
pesava mais para quem haveria de ficar, para quem teria de 
sentir a matéria que resta, como um prolongamento do outro. 
Durante a trajetória, na vida que passa desde o sonho até o 
tédio, o escritor buscou a medida das coisas, a medida de si 
na grande malha que cobre o mundo, na massa de sócios que 
caminham para a mesma chegada, cegos ou não. Os livros que 
amou esperam novos transeuntes, que passarão correndo ou 
que podem permanecer nesse tempo de incompreensão. Carol 
abre um volume de poemas, vislumbra as odes de Keats e pre-
para-se para suportar a urna das lembranças. São quase três 
da manhã. A presença da imobilidade atravessa o silêncio. Ela 
entrega o olhar aos olhos de gato do amado, uns olhos de fogo 
embaçando a janela do quarto. Lembra-se de quando ele tocava 
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no Ribeira Jazz, o sax quase como uma extensão do seu sexo. De 
um maço de contos possíveis, romances incompletos, anotações 
no caderno, a inevitabilidade da palavra em todos os casos. 
Sentiu na memória mais da paixão de fim de noite, dos espasmos 
no vinho, das manhãs ensolaradas e cheias de novas esperanças, 
como a primeira que apreendeu na aparente muralha de um 
homem solitário. Viu que ao lado do promontório, havia uma 
fonte cristalina, águas que não secam. Desce o rosto na pia 
do banheiro, lava-o para esconder de si as lágrimas. Quando 
volta ao quarto, de súbito sente uma densidade descomunal no 
espaço entre a insônia e o cansaço. Resolve que quer livrar-se do 
corpo de Julio, de sua incômoda largueza. Afinal, para que um 
corpo se a alma já está ausente?Telefona para a melhor amiga 
a fim de diluir-se. A distração pode surtir efeito semelhante 
ao divertimento, pensa. Ou nem pensa, apenas anseia a leveza 
de um sonho de criança. Passada meia hora, toma a decisão 
de levar a presença de Júlio até o guarda-roupa. Lá, joga todas 
as fotografias e pertences mais exemplares, cobrindo-os com 
o sobretudo que o poeta jamais usaria outra vez. Tenta não 
observar que o móvel pende um pouco para o lado esquerdo. 
Pronto? – ela indaga de si para si, no limite do atordoamento. 
Uma voz surda como o último lamento do saxofone responde 
que é difícil libertar-se das melhores coisas, assim como é 
quase impossível fugir das mais pesadas. Ao sentar-se na cama, 
sente uma brusca inclinação no seu lado oposto, mas não tem 
coragem de levantar-se para ver no que dá. Dali mesmo, estende 
o braço direito, não antes de se certificar do peso que a atrai 
para o centro da cama. Com o corpo dilacerado pelo segredo, 
Carol apagou o abajur.
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O laboratório era enorme, gigantesco, absurdo. Quem olhasse 
a estrutura por fora não veria mais do que uma pequena casa 
malcuidada, revestida por reboco carcomido e com paredes 
sujas, sozinha em uma parte isolada de um bairro residencial há 
muito abandonado. Caso esse espectador imaginário resolvesse 
atravessar a porta – que consistia simplesmente em uma tábua 
de madeira devorada por cupins, há muito sem maçaneta –, sua 
primeira impressão em nada mudaria. Por dentro, o cenário do 
casebre permanecia desolador. Nenhum dos quatro cômodos 
possuía mobília, rachaduras percorriam o piso de madeira, as 
janelas haviam sido fechadas com tábuas. Os únicos habitantes 
da triste residência eram ratos escondidos aqui e acolá debaixo 
do assoalho, fazendo seu barulhinho irritante e vez por outra 
cruzando a sala, correndo de um esconderijo a outro.

Se esse intruso hipotético investigasse com atenção o 
cômodo à direita do modesto salão de entrada, no entanto, 
haveria a possibilidade de ele passar os olhos pelo contorno 
de um certo alçapão em um dos cantos do aposento, tornado 
quase invisível pela fina camada de poeira que o cobria. E, 
debaixo desse alçapão, ele encontraria uma escada em espiral, 
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longuíssima, que descia e descia e descia em direção a um breu 
impenetrável que bem que poderia ser o hall de entrada para o 
inferno. Mas o que aguardaria esse improvável curioso no final 
do interminável percurso seria, na verdade, considerado por 
alguns como um verdadeiro paraíso. Máquinas e aparelhos de 
todas as cores, tamanhos e formatos se espalhavam por todas 
as direções do amplo porão até onde a vista podia alcançar e a 
meia-luz do ambiente permitia enxergar.

Os aparatos de maior porte mais pareciam casarões, 
enquanto os menores cabiam na palma da mão – e todos esta-
vam largados sem nenhuma organização aparente por toda a 
extensão do porão, de maneira que quase não se dava para ver 
o chão. Talvez aquela grande torre de metal vermelho fosse a 
máquina que tinha a capacidade de encolher qualquer objeto a 
um tamanho um pouco maior que o de uma molécula, e aquele 
pequeno cilindro prateado com um globo de vidro acoplado em 
uma das pontas fosse a que aumentasse as coisas até o tamanho 
de um estádio de futebol. Vai ver que a cápsula que mais parecia 
um cockpit de helicóptero fosse o aparelho que punha o usuário 
em um estado de sonho lúcido constante e sem fim; já aquele 
aro negro circundado por uma infinidade de fios e revestido do 
que aparentavam ser minúsculos parafusos devia ser a notável 
bugiganga que implantava eletrodos no cérebro de quem a usasse 
para que o indivíduo em questão pudesse ter total controle 
sobre a liberação de endorfina, serotonina e dopamina na 
própria corrente sanguínea. Para esses abençoados, a felicidade 
estava, literalmente, ao alcance de um pensamento. Mas, ao 
contrário da maioria dos possíveis visitantes do laboratório, 
Jair não tinha interesse em nenhuma dessas maravilhas. “Com 
tudo isso à disposição, ainda não encontrei por aqui as únicas 
ferramentas que realmente me seriam úteis – uma faca afiada, 
uma corda resistente, um revólver carregado”, pensou o rapaz, 
não deixando de sorrir diante da ironia.

“Vamos virar aqui à esquerda, contornar a redoma do fabri-
cador de zigotos e seguir em frente. Faltam pouco menos de 
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dois quilômetros para chegarmos ao nosso destino”, comentou 
o cientista, que mais uma vez já se encontrava a alguns metros 
na frente do visitante. Não é que Jair caminhasse lentamente, 
mas era difícil competir com as largas passadas do velho. O 
cientista parou e esperou o jovem alcançá-lo. Quando os dois se 
reuniram novamente, o cientista se virou para Jair e perguntou, 
com um sorriso que cortava feito faca, estampado na cara, antes 
de retomarem o percurso: “Você tem certeza que é isso mesmo 
o que você quer? Existem inúmeras outras opções, todas mais 
seguras e confortáveis. Eu posso facilmente lhe fazer dormir e 
nunca mais acordar – você não sentiria nada. Ou você poderia 
desistir dessa ideia de suicídio e deixar que eu lhe fizesse sentir 
plenamente feliz e satisfeito consigo mesmo pelo resto da vida”.

“Eu já falei o que eu quero. Minha decisão não vai mudar. 
Estou pagando, então me faça o favor de me levar ao duplicador 
e desista dessa ideia de me convencer do contrário”. Jair já 
estava começando a ficar irritado. A sensação de que o cientista 
estava tentando provocá-lo não o largara desde que o velho lhe 
dirigira suas primeiras palavras. Apesar da voz baixa, musical 
e agradável com a qual proferia suas interjeições, o rosto do 
cientista se encontrava permanentemente contorcido em uma 
expressão de perfeita zombaria. Alto, com brilhantes olhos azuis, 
nariz aquilino e uma face magra e quase sem rugas, o velho 
até poderia ser considerado um homem bonito se não fosse a 
sua boca: os lábios finos demais eram ladeados por marcas de 
expressão e estavam sempre curvados em um perpétuo meio-
sorriso que muito frequentemente se expandia em um recorte 
de dentes alvos demais, grandes demais, pontiagudos demais. 
Toda vez que era alvo de um desses sorrisos, Jair sentia um 
frio percorrer a espinha – o aspecto do rosto do velho nessas 
ocasiões sempre conjurava em sua mente a imagem de uma fera 
arreganhando as presas. “Como queira”, respondeu o cientista, 
ainda sorrindo, antes de continuar a caminhada.

O tal fabricador de zigotos era, de longe, a maior máquina que 
Jair havia visto até então em sua breve estadia no laboratório. 
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Tratava-se de uma estrutura metálica circular desconcertan-
temente parecida com o Coliseu de Roma. O bêbado lhe havia 
falado sobre o fabricador de zigotos. Equipado com uma varie-
dade de microferramentas, o fabricador transformava a maté-
ria-prima das células e do DNA, como proteínas, lipídios, água 
e mil outras moléculas, em zigotos completamente formados. 
Essas células-ovo poderiam então ser implantadas em úteros 
ou cultivadas em laboratório para se desenvolverem em seres 
humanos perfeitos e que não carregam em si qualquer traço de 
sua assombrosa origem. O problema era operar o maquinário. 
Somente o cientista era capaz de tal, e dizia-se que nem mesmo 
ele tinha paciência para se dedicar às sutilezas da construção 
de seres humanos. Jair não ousou perguntar nada a respeito.

Sua própria origem era bem mais banal. Filho mais velho 
de pais pobres, o rapaz foi o único de três irmãos que chegou a 
frequentar a universidade e, por isso, acabou assumindo o papel 
de provedor da família desde novo. Agora, trabalhava em uma 
firma onde exercia uma função burocrática que pouco tinha 
a ver com o que aprendeu no curso de Direito – apesar disso, 
o salário era bom e bastava para sustentar seu velho pai, sua 
mãe cada vez mais demente e seus dois irmãos mais novos: Rico, 
alcoólatra, e Catarino, viciado em apostas. Até pouco tempo 
seu pai ainda conseguia ganhar uma quantidade razoável de 
dinheiro trabalhando como marceneiro; a mãe já havia largado a 
costura há anos. Rico e Catarino, por outro lado, ainda tentavam 
manter a tradição familiar e levar o negócio do pai adiante, mas 
o comportamento errático e a visível inaptidão para o ofício 
dos dois fizeram com que até mesmo os clientes mais antigos da 
marcenaria já tivessem abandonado o estabelecimento. Todos 
os quatro dependiam inteiramente de Jair para sobreviver, e 
mesmo que o peso dos grilhões que o prendiam a sua família 
fosse uma fonte de tormento, ele os amava – e era somente por 
causa deles que ainda não havia se matado.

Lúcia, claro, nunca perdia a oportunidade de expressar o 
seu desagrado com essa situação. “A gente já estaria vivendo 
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numa casa melhor, a gente já podia ter se casado e tido filhos, 
a gente já podia ter saído do chiqueiro que é essa cidade se 
você não gastasse todo o seu dinheiro com seus pais e com os 
vagabundos dos seus irmãos. Pensa em você, pensa na gente!”, 
havia exclamado a moça na discussão mais recente que tiveram. 
Jair aprendera há tempos que o melhor a se fazer em situações 
semelhantes era se alhear das acusações da namorada e deixar 
que aquela vozinha aguda e esganiçada entrasse por um ouvido 
e saísse pelo outro. De que adiantaria se irritar com a persis-
tência e, convenhamos, senso de praticidade dela? Foram essas 
características, afinal, somadas ao fato de Lúcia ser empregada 
em uma loja de roupas e financeiramente independente, que a 
tornaram atraente aos seus olhos. Ela estava longe de ser feia, 
mas o amor e o desejo simplesmente não tinham lugar nesse 
relacionamento. Tudo era uma questão de pragmatismo – Jair 
precisava de uma parceira para ajudá-lo a segurar o tranco 
da sua estafante rotina, e Lúcia parecia contente em exercer 
essa função.

Madalena, por outro lado, jamais se resignaria a semelhante 
papel. Ela era pura paixão; e foi isso que a juntou e isso que a 
afastou de um Jair mais novo e mais romântico. Enquanto o 
jovem mal se lembrava do dia em que foi à loja comprar uma 
camisa social para o trabalho e avistou Lúcia pela primeira 
vez, todo o tempo no qual ele esteve com Madalena era lem-
brado com dolorosa nitidez. Poucos detalhes do período de 
pouco mais de um ano que se estendeu da manhã em que os 
dois literalmente se esbarraram em uma praça até a terrível 
noite na qual ele encontrou no celular dela mensagens de texto 
bastante incriminadoras lhe escapavam à memória. Depois 
de gritados os gritos e esgotadas as lágrimas que marcaram o 
fim do seu tórrido namoro com Madalena, Jair se tornou uma 
pessoa diferente, um homem mais vazio. Seria essa a raiz da 
implacável vontade de acabar com a própria vida que hoje o 
levava a visitar um laboratório tão peculiar e magnífico?
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“Nisso eu me recuso a acreditar. Essa sede insaciável pelo 
nada que eu sinto não pode ter uma origem tão pequena, tão 
mesquinha. Eu tenho vontade de fazer parte do nada, de ser 
nada! Um desejo forte como esse certamente não vem de um par 
de chifres”, tentava se convencer Jair enquanto ele e o cientista 
atravessavam aquele mar interminável de estranhas máquinas. 
O jovem ainda estava absorto em dúvidas e pensamentos quando 
seu guia parou de repente; eles haviam chegado ao destino. A 
poucos passos de distância, o duplicador se erguia, elegante 
e solene.

O bêbado acertara na descrição. De todos os aparelhos que 
havia visto durante as poucas horas que passara no laboratório, 
o duplicador foi o que Jair achou mais belo, por mais bizarro que 
fosse pensar isso de uma máquina. Tratava-se de um cilindro 
com cerca de cinco metros de altura e três de diâmetro, pintado 
de um azul muito escuro e com duas portas opostas de aço 
escovado. Fora isso, o duplicador possuía apenas alguns fios e 
cabos que pareciam conectar a máquina ao chão do laboratório. 
Tudo era exatamente como Jair imaginara.

“Cá estamos. Vou perguntar uma última vez...”.

“Não precisa perguntar, eu já disse. Eu sei o que quero”, inter-
rompeu Jair, mas dessa vez o rapaz nem chegou a ficar irritado. 
Ele havia chegado, e isso era tudo que importava. E pensar que 
toda essa jornada começara com os aparentes devaneios de um 
homem embriagado no balcão ensebado daquele bar pequeno e 
sujo. Após ter terminado com Madalena, Jair se tornara figura 
carimbada no estabelecimento. A bodega era muito diferente 
dos bares chiques que o rapaz frequentava quando saía com os 
colegas de trabalho – pequena, decadente, mal frequentada e 
localizada nas margens da cidade. Ainda assim, era lá que ele se 
sentia realmente à vontade. As happy hours após o expediente 
não passavam de mera obrigação social, mas naquele triste 
boteco Jair podia saborear sua solidão em cada longo gole de 
uísque, sem o risco de encontrar conhecidos e sem precisar 
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conversar com quem quer que fosse. Aquele fatídico dia, no 
entanto, foi atípico. Enquanto sorvia solitariamente sua bebida, 
Jair foi abordado por um sujeito calvo e atarracado, vestido como 
um mendigo e tropeçando de bêbado, que puxou uma cadeira, 
sentou ao seu lado e começou a desfiar uma esquisitíssima 
narrativa sobre um laboratório surreal. 

Embora no começo não tivesse acreditado em sequer uma 
palavra do desvairado, a história do homem não lhe saiu da 
cabeça. O fulano (Jair estava muito absorto em seu próprio 
copo quando o bêbado se apresentou e por isso não conseguiu 
reter o nome que lhe foi dito) supostamente ouvira falar do 
laboratório através de sabe-se lá quem e, por um motivo que 
ele mesmo havia esquecido, desembolsou a espantosa quantia 
de dez mil reais para usar uma das máquinas escondidas no 
porão da casa de número X, na rua Y do bairro Z – o duplicador, 
mais precisamente. O conto ficava um pouco mais nebuloso a 
partir do ponto em que o narrador chegava às vias de fato e 
criava seu doppelgänger. A despeito das circunstâncias mal 
explicadas, porém, o fato é que no final das contas o sujeito 
acabava matando o clone. O bêbado, desesperado, não sabia 
sequer se ele era o homem original ou o duplo criado pela 
máquina. Na época, Jair questionou o bom senso do pobre 
diabo. Podendo ter escolhido tantas máquinas maravilhosas, 
como a que gerava felicidade instantânea, que espécie de idiota 
iria preferir criar uma réplica de si mesmo? Era só mais uma 
prova de que tudo aquilo não passava de invencionice. Mas 
os meses foram passando, a história continuava na cabeça de 
Jair e uma pequena ideia brotou, fincou raízes e cresceu na 
mente do rapaz. “Agora veja onde estou, justamente no mesmo 
laboratório descrito pelo bêbado e também prestes a usar o 
duplicador, pago com dez mil reais das economias que Lúcia e 
eu usaríamos para pagar o nosso futuro. No final das contas, 
o idiota sou eu”, matutou Jair, amargurado.

O cientista parecia estar achando a vacilação do rapaz hila-
riante e mais uma vez lhe lançou aquele sorriso de faca, antes 
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de alertar: “Você aparenta ser um homem inteligente, mas 
parece não ter analisado com clareza todas as implicações do 
que está prestes a fazer. Entenda: o doppelgänger não é apenas 
um mero clone, mas sim uma réplica perfeita. O processo que 
ocorre dentro do duplicador nada tem de biológico. Não se 
trata apenas do seu código genético sendo utilizado para gerar 
uma cópia sua – na verdade, todos os átomos que constituem 
a integridade do seu ser serão replicados. No final, sairão da 
máquina dois vocês, iguais até no pensamento. Acompanhe o 
seguinte raciocínio: caso o duplicador estivesse no centro de 
uma sala quadrada e perfeitamente simétrica, atomicamente 
simétrica, quando você e seu doppelgänger saíssem da máquina 
não conseguiriam sequer iniciar um diálogo. Qualquer palavra 
que você proferisse iria ser falada no mesmo instante pela 
cópia, qualquer movimento que você fizesse iria ser realizado 
simultaneamente pelo outro. Seria quase a mesma coisa que 
estar olhando para si mesmo refletido em um espelho, com a 
diferença de que a réplica não estaria invertida como um reflexo 
comum. Vocês dois também não conseguiriam matar um ao 
outro – para cada golpe que desferissem, receberiam outro 
igual. O embate terminaria sempre em empate; o único final 
possível para esse tipo peculiar de peleja é a morte simultânea 
de ambos os combatentes. Quando o seu duplo sair da máquina, 
ele, que compartilhará suas memórias, vai pensar que quem 
é o doppelgänger é você! Que garantias você tem de que ele 
irá seguir tocando a sua vida em vez de se matar também? A 
vontade de morrer que o duplo terá vai ser a mesma que a sua, e 
esse desejo, parece-me, não será facilmente aplacado. Se quiser 
dar seguimento a essa estupidez, vá em frente: eu me encarre-
garei de todo o resto. Mas caso você tenha um súbito lampejo 
de sanidade, é só pedir que eu lhe levo de volta à entrada ou 
encho suas veias de morfina, proporcionando-lhe uma morte 
agradável. Queira o que quiser: dificilmente alguma outra 
decisão será mais imbecil do que a que eu acho que você está 
prestes a tomar”.
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Dessa vez, Jair nem chegou a responder. Ele sentia que 
não conseguiria falar sem que sua voz fraquejasse, e qualquer 
demonstração de insegurança só serviria para deleitar ainda 
mais o cientista. De qualquer forma, o rapaz desconfiava de que 
tudo aquilo não passava de uma espécie de jogo para o velho 
com sorriso de predador – caso Jair, por algum acaso, fosse 
demovido de seu plano, o cientista iria mudar de discurso e 
tentar ao máximo persuadi-lo a se duplicar. Não; a resolução 
já havia sido tomada e ele não iria voltar atrás. Jair nunca fora 
homem de desistir, e a sua vontade de se suicidar se devia mais 
ao amor pela morte do que pelo medo de estar amaldiçoado a 
uma vida infeliz e medíocre. Tudo o que o cientista acabara de 
lhe alertar já havia passado por sua cabeça durante os meses 
que se seguiram ao decisivo encontro com o bêbado. O doppel-
gänger haveria de tomar as rédeas de sua vida depois que ele 
partisse, e ninguém notaria qualquer diferença – Jair sempre 
fora inteligente, tornara-se bacharel em Direito quando tudo 
indicava que ele estava destinado a assumir a marcenaria do 
pai; certamente, seu duplo seria capaz de inventar uma desculpa 
convincente que explicasse o sumiço dos dez mil reais para Lúcia. 
Já a garantia de que sua réplica não se mataria estava em seu 
próprio caráter: Jair jamais, sob qualquer hipótese, cometeria 
o egoísmo de partir e deixar sua família passando necessidade. 
Desde pequeno ele fora um filho amável e obediente, além de 
um irmão defensor e altruísta. O doppelgänger era a solução 
perfeita para o dilema que há anos o dilacerava, e nenhuma 
palavra do cientista iria fazê-lo desistir. Após meio segundo de 
hesitação, Jair indicou com a mão que o cientista abrisse a porta 
da máquina e, sem pensar em mais nada, entrou no duplicador.

O interior da cápsula, decorado de maneira tão despojada 
quanto o lado de fora, era iluminado por uma fraca luz branca 
que vinha do teto. A porta se fechou lentamente atrás de Jair, 
e por alguns instantes nada aconteceu. Um silêncio absoluto 
e aquela luz doentia e esbranquiçada tornaram-se o mundo 
inteiro. O rapaz suava frio e tinha a sensação de que já passara 
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longos minutos dentro da cápsula, embora soubesse no fundo 
que entrara há poucos segundos. Somente quando ele já pen-
sava em perguntar ao cientista o que estava acontecendo que 
a placidez reinante foi quebrada. Jair ouviu um claque alto, 
como se uma alavanca houvesse sido virada no lado de fora da 
cápsula – e, antes que tivesse tido tempo de formular qualquer 
espécie de pensamento, sentiu seu corpo ser violentamente 
lançado ao chão do laboratório através de uma das portas que 
se abriram de supetão.

Atordoado, Jair se sentou e virou a cabeça na direção do 
duplicador. A cena que ele presenciou já era esperada, mas 
não deixou de ser ao mesmo tempo maravilhosa e terrível. Do 
outro lado da máquina estava o doppelgänger, que o encarava 
espantado. Era como se o vão deixado no duplicador pelas duas 
portas abertas fosse um espelho e ele estivesse encarando 
o seu reflexo. Magro, pálido, com bolsas nos olhos e cabelo 
castanho curto, o doppelgänger até vestia a mesma camisa 
social, calça preta e sapatos lustrosos que Jair estava usando. 
Os dois, sempre se encarando, começaram a se levantar simul-
taneamente, exatamente da mesma maneira – mas antes de 
conseguir completar o movimento, Jair sentiu subitamente 
uma dor lancinante no pescoço e, antes de perder os sentidos 
e desabar para trás, só teve tempo de se virar e dar de cara 
com olhos azuis muito brilhantes e aquele sorriso infernal.

Jair acordou com uma desagradável sensação de ressaca. 
Ele se encontrou deitado no chão empoeirado de um casebre 
em ruínas, confuso e sentindo uma forte dor no pescoço. O 
jovem se sentou e tentou, sem sucesso, lembrar-se de como 
havia parado ali. Teria sido uma bebedeira? Embora isso lhe 
parecesse a resposta mais provável, tudo ainda era muito 
estranho. É bem verdade que ultimamente ele estava bebendo 
muito, mas Jair sempre conheceu seus limites e nunca chegara 
a ficar embriagado a ponto de perder as memórias. O rapaz 
ainda ficou algum tempo deitado antes de se levantar, sacudir 
a poeira das roupas e se dirigir à rua ensolarada e vazia do lado 
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de fora. “Como é que eu vou explicar isso para Lúcia? Ela vai 
chiar quando me vir desse jeito”, pensou. Ainda com os pen-
samentos embaralhados na cabeça, Jair escolheu uma direção 
qualquer e começou a vagar sem rumo até que, pouco a pouco, 
as memórias do que lhe havia acontecido foram retornando.

Com as lembranças, no entanto, vieram novos questiona-
mentos. Não havia dúvidas de que o cientista o havia posto 
para dormir – a dor em seu pescoço certamente fora causada 
pela injeção de algum tipo de droga –, mas por que o velho 
fizera isso? Será que ele se confundira a respeito de quem era 
o Jair original e quem era o doppelgänger? Será que era sequer 
possível para o cientista saber qual era qual? Diabo, será que 
ele mesmo era o duplo? Para sua própria surpresa, a ideia 
não chegou a assustá-lo. Ele já havia analisado as implicações 
de usar o duplicador para fazer uma cópia sua e sabia que o 
processo resultaria em dois seres fundamentalmente iguais. 
Os dois eram Jair. Essa noção de certa forma o tranquilizou. 
Embora a sensação de ter sido injustiçado não o deixasse, no 
fundo Jair reconhecia a futilidade de ir tirar satisfações com 
o cientista. Tanto melhor – pelo menos isso o poupava de mais 
um encontro com o desagradável velho. Para ele só restava 
voltar para casa.

O inexplicável estado de paz e lucidez que o invadira após 
ter recobrado as memórias se estendeu durante todo o tra-
jeto do ônibus que o deixou na parada mais próxima de seu 
apartamento. A viagem provavelmente teria sido muito mais 
angustiante se Jair tivesse um fiapo que fosse de esperança, 
mas o rapaz não tinha dúvidas sobre o que havia acontecido. 
Ele sempre fora muito resoluto, e o doppelgänger certamente 
levara o seu plano até o final. Ficar remoendo esse fato era uma 
tarefa fútil e desgastante – o jovem acabou relegando-o a um 
lugar distante na cabeça. Sua mente se ocupou em procurar 
entender o elusivo laboratório e seu misterioso mestre. De onde 
teria vindo o cientista? Como ele teria construído o laboratório? 
E por que o velho não usava o duplicador para replicar dinheiro, 
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em vez de prestar o seu serviço tão único? Jair levantou essas e 
tantas outras questões, mas ainda não havia chegado a elaborar 
nenhuma hipótese aceitável para explicá-las quando saltou do 
elevador para o vigésimo primeiro andar do antigo prédio que 
ele chamava de lar desde que saíra da casa dos pais. Quando 
o jovem abriu a porta do apartamento e entrou sala adentro, 
todos os questionamentos foram esquecidos.

Por um momento confuso, ele chegou a sentir a falta de 
um corpo pendurado por uma corda no pescoço oscilando 
de um lado para o outro no meio da sala ou de um cadáver 
deitado no chão, com a cabeça estourada e os miolos e sangue 
espalhados pelas paredes e teto; chegou a achar esquisita a 
ausência de uma emocionante carta de suicídio se desculpando 
e explicando a sua família e Lúcia (ou, quem sabe, Madalena) 
os motivos que o levaram a tomar a derradeira decisão. Mas 
tudo isso era impossível. O corpo de Jair já estava no fundo 
do mar há algumas horas, com toda a certeza, e cá estava 
o doppelgänger, preparado para tomar o seu lugar naquela 
maldita vida de merda. A louça estava lavada, a cama estava 
feita e todo o resto se encontrava na mais perfeita ordem. 
Agora era apenas questão de ligar para o trabalho, justificar 
sua falta e arranjar alguma maneira de aproveitar as últimas 
horas do dia.

Quando ele começou a se deslocar hesitantemente até o 
telefone, contudo, uma suave brisa balançou seus cabelos. Jair 
parou e olhou para a janela – estava aberta.  O jovem ficou 
um tanto surpreso. Ele sempre tomava o cuidado de fechar as 
janelas ao sair de casa; era particularmente estranho que ele 
tivesse se esquecido de fechá-las justamente naquele dia em 
que a casa havia sido arrumada com tanto afinco. Quase sem 
tomar consciência de si, Jair largou em disparada na direção 
da janela, pisou no feio sofá que ficava embaixo do batente e 
saltou de cabeça pela abertura. “Eu devia ter escrito alguma 
coisa para Madalena”, pensou debilmente, enquanto o mundo 
de formiguinhas e carros de brinquedo que circulavam lá 



embaixo se tornava cada vez maior. A sorte dele foi que essa 
última preocupação logo foi substituída por uma deliciosa 
sensação de alívio total, do tipo que Jair não sentia há meses 
e que lhe pôs um verdadeiro sorriso no rosto antes que seu 
corpo se encontrasse com o concreto da calçada e explodisse 
em uma nuvem de sangue, ossos e vísceras. Caso fosse ele 
o afogado no fundo do mar, o doppelgängertambém teria 
pulado pela janela e reduzido todos os seus esforços a pó – da 
maneira como os eventos transcorreram, pelo menos foi ele 
quem estragou os planos do filho da puta. 

 





Sophia de Lucena Prado 

Esta é a história de dois meninos e uma cidade de poucas 
alegrias. Um jovem escritor, uma bela transformada em mártir 
e a cinza e brilhante São Paulo. Tudo o que acontece antes e 
depois é mero acaso. Esta história fala de desejo, de hipocrisia, 
de morte e desespero. Esta não é uma história feliz. São Paulo 
nunca havia sido tão vermelha. Isabela havia menstruado aos 
doze anos. E é aqui que a nossa história se inicia. Nesse dia, 
o sangue não havia jorrado apenas entre as brancas pernas 
de Isabela. 

Todas as manhãs, por volta das dez horas, Antônia saía para 
comprar cigarros no boteco do bairro. Não fosse o pesadelo da 
noite anterior, que a tinha feito despertar mais cedo, não fosse 
o produto mórbido de uma cidade doente, não fossem tantos 
outros fatos que Isabela, a vida inteira, se preocupou em listar, 
talvez sua mãe ainda estivesse viva.

Alguém sem nome tentou assaltar Antônia. Ela só tinha 
dez reais. O rapaz, então, achou que outros serviços poderiam 
compensar o descuido da moça. A mãe de Isabela foi encontrada 
morta uma semana depois, jogada em um beco e exalando aquele 
cheiro fétido de matéria em decomposição. Naquele estado, mal 
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se podia acreditar que aquele cadáver carcomido por dentro 
fora um dia uma das mulheres mais lindas que já se viu.

Em uma clara tentativa de disfarçar sua patente impotência, 
o delegado Chagas buscava justificar a demora na identificação 
do corpo da vítima. Ele não estava muito longe de onde havia 
desaparecido. São Paulo era uma cidade muito grande, coisas 
assim aconteciam diariamente e um delegado sozinho não tinha 
muito que fazer. Não havia pessoal, nem equipamento – Chagas 
repetia pra si mesmo enquanto ordenava o recolhimento do 
cadáver já identificado. O laudo pericial encontrou variados 
sêmens e de diferentes dias no corpo de Antônia. Provavelmente 
ela ficou jogada no beco tempo suficiente para ser estuprada 
por várias pessoas.

Na mesma semana, Isabela e seu pai se mudaram para o 
interior. Lá, a rotina seria diferente e Prudêncio, sinceramente, 
chegou a acreditar que poderia encontrar a paz de que tanto 
precisava. Ele temia pelas marcas que tudo isso pudesse causar 
em sua filha. O professor estava visivelmente devastado, Isabela 
não derramou uma lágrima sequer.

Ao chegarem a Amarelina, a comoção foi geral, afinal, não 
era todo dia que a cidade tinha um acontecimento desse porte 
para comentar. Todos estavam muito impressionados com a 
trágica história daquela pobre família e muitas mães solteiras, 
viúvas, desquitadas e encalhadas, não tão surpreendentemente 
assim, vieram prestar solidariedade aos desafortunados, espe-
cialmente ao infeliz viúvo. Prudêncio ainda era um homem 
bonito, apesar das marcas cada vez mais evidentes em seu 
rosto sofrido e, embora reservado, sabia ser agradável. Vinha 
de uma família de posses e também por isso não faltaram 
visitantes noturnas para tentar reanimá-lo. Isabela fingia 
não ver. Isabela fingia não ouvir.

O primeiro dia de aula da menina em sua nova escola não 
foi absolutamente nada desafiador. Visivelmente precoce e 
desinibida, ela caminhava por entre os corredores como se já 
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fosse muito familiarizada com tudo aquilo. Isabela fazia jus ao 
nome e sabia, era belíssima como sua mãe e muito articulada 
para a sua idade. Talvez porque Prudêncio a houvesse estimulado 
demais desde muito nova, não sei dizer. Eis que a menina era uma 
pequena diaba. Tagarela, atrevida e encantadoramente doce.

Ao final da última aula, uma das alunas, timidamente, 
aproximou-se da novata. Sorriu desajeitada e disse: 

– Seja bem-vinda. 

Isabela, destemida como de costume, apressou-se em apre-
sentar-se, dando-lhe um abraço e um beijo estalado no rosto. 
Enrubescida, Ângela contou que era filha do diretor da escola 
e disse que estaria disponível caso ela precisasse de alguma 
coisa. Isabela sorriu satisfeita e agarrou um de seus braços 
conduzindo-a para uma caminhada. Pouco tempo depois já 
eram melhores amigas.  

As dormidas na casa de Ângela eram cada vez mais fre-
quentes. Prudêncio estava satisfeito com a facilidade com que 
Isabela havia se adaptado à nova vida e, ao mesmo tempo, se 
sentia aliviado por poder mergulhar em sua solidão, ou em suas 
novas parcerias. Longe da menina, ele pensava poder ser triste, 
acreditando que não o era em todos os outros momentos do dia.

Ângela tinha um irmão dez anos mais velho do primeiro 
casamento do seu pai, mas, como a mãe do rapaz havia fale-
cido, desde que ela nascera ele já morava em sua casa. Sua mãe 
era uma senhora que parecia ter exagerado um pouco com as 
plásticas e, a meu ver, se preocupava mais que o saudável com 
a vida alheia. Nunca aceitou o menino de fato, mas participava 
de todo tipo de associação: de bairro, de mães, de igreja, de 
combate ao câncer etc. Não ficava muito em casa e por isso os 
meninos passavam grande parte do tempo sozinhos. Eduardo 
era um rapaz tímido, introspectivo e um pouco depressivo. 
Costumava passar grande parte do dia trancado em seu quarto 
escrevendo ou fazendo sabe-se lá o quê. O que se pode dizer é 
que não era um menino de muitas palavras ou afetos.
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Isabela praticamente vivia na casa de Ângela e, como nunca 
havia mais ninguém, costumavam brincar de andar pela 
casa com o lençol amarrado na cintura fingindo que eram 
sereias em alto-mar. Como era de se esperar, um dia foram 
surpreendidas por Eduardo que, no auge de sua melancolia, 
havia decidido roubar umas cervejas vencidas do pai. O que 
ele não contava era que, ao abrir a porta do seu quarto, se 
depararia com aquela imagem sublime: umas costas nuas, alvas 
e uma silhueta que parecia desenhada por um Deus que, até 
então, ele nem sabia existir. Isabela se virou pra ele e deu um 
sorriso meigo, esquecendo que estava sem roupa. Depois de 
longos segundos de silêncio em que Eduardo verdadeiramente 
acreditou que não seria capaz de se mover outra vez na vida, 
ele fechou a porta do quarto bruscamente e não voltou a 
dormir nos próximos três dias.

– Quem é ele? – Isabela perguntou.

– Meu irmão, Eduardo. Lhe contei aquele dia. 

Isabela confirmou com a cabeça e retomou a brincadeira.

As férias escolares haviam acabado de começar e Prudêncio 
aproveitou para levar Isabela para visitar sua família no inte-
rior de Minas. No mesmo dia em que retornou, Isabela foi 
correndo ver sua amiga e lá mesmo dormiu para irem juntas 
ao primeiro dia de aula.

Eduardo escutou um barulho na cozinha e decidiu conferir 
o que estava importunando sua madrugada de leitura. Esse era 
o seu momento preferido do dia. Porém, para a sua surpresa, 
por trás daquela porta de geladeira enferrujada, lá estava ela, 
sentada no chão, devorando, com as mãos, a torta de abacaxi 
que sua madrasta havia preparado para um de seus eventos 
beneficentes. Mais uma vez ela o mutilava com aquele sorriso 
de quem não sabe quem é e, levantando-se abruptamente, 
perguntou um pouco desconcertada: 
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– Lhe acordei? Desculpa, é a minha preferida. Você quer 
um pouco? 

Eduardo não conseguia se mover e ela entendeu que era um 
sim. Pegou um pedaço com a mão e se aproximou, exibindo-o 
em atitude cordial. Ela insistia passeando com aquelas calcinhas 
infantis e aqueles seios saltitantes e ele já não pensava em outra 
coisa. Ele estava hipnotizado. Pegou o bolo e voltou para o quarto. 

Os dias de Eduardo haviam se tornado ainda mais enlouque-
cedores. Ele não queria mais morrer, tudo o que ele desejava era 
viver para mapear cada centímetro daquele contorno tenro e 
delicado. Ele desenhava Isabela na parede dos seus mais terríveis 
pesadelos. Ele sabia que não podia, mas ele sentia, o que fazer? 
Eduardo ainda era um meninote, não fazia ideia de quantos 
anos aquela criaturinha poderia ter, mas não importava, a 
única coisa que ele conseguia pensar era que aquela menina 
arrepiava cada poro do seu corpo como se ele fosse um animal 
prestes a devorar sua presa.

Desse dia em diante, Isabela passou a frequentar menos a 
casa de Ângela, e Eduardo revirava-se na cama sonhando com o 
encontro que não acontecia. Ele escolhia frases, criava diálogos, 
imaginava situações. Nada o fazia tirar Isabela da cabeça.

Era aniversário de Ângela e seus pais haviam feito um 
piquenique para comemorar. Depois de uma longa oração de 
agradecimento, os anfitriões passaram a servir o bolo e Eduardo, 
atordoado com a visão daquela menina que lhe apavorava, 
aproveitou para se afastar um pouco e deitou-se embaixo de 
uma árvore perto do lago do parque. Ele sabia que ninguém 
perceberia sua ausência. Mas é claro que Isabela o encontraria. 
Eduardo acordou mirando o paraíso. Isabela estava em pé ao 
seu lado e mostrava, sem perceber, todo aquele éden proibido 
levemente escondido por entre as pernas que mais pareciam 
esculpidas por anjos.

– Tá dormindo? – perguntou. 
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– Não estou mais. Por quê? – respondeu tentando fugir 
daquela miragem antes que não pudesse mais se controlar. 
Sentou-se. 

– Por nada, cansei de ficar ali. Acho bonito gente que gosta 
de ficar sozinho. Quer tomar banho de lago? 

– Não, obrigado. Esse lago não é pra nadar – retrucou 
constrangido. 

Ela tentou puxá-lo falando que isso não existe e ele quase 
desmaiou com aquela pele quente roçando seu braço trêmulo. 
Isabela fingiu desistir, mas pulou no lago mesmo assim. Lá de 
dentro ela gritava e balançava o braço freneticamente chaman-
do-o para entrar. Ele não via nada a não ser o suntuoso formato 
daqueles seios juvenis marcando o seu vestido branco. Eduardo 
entrou na água e esqueceu que existia. Inebriado por aquele 
perfume de flor selvagem e por aquela miragem esplendorosa, 
caminhou lentamente em direção à sua bela. Não falou nada, 
apenas tocou suavemente seu colo feminino. Isabela sorriu, 
pegou sua mão e disse:

– Por que você tem medo de mim? Pode tocar.

E ele foi percorrendo todo aquele corpo que lhe escravizara, 
cheirando e beijando cada pedaço de gente daquela menina 
como se ela estivesse prestes a evaporar. Pela primeira vez 
na vida, ela se sentiu acuada. Mais pela ferocidade com que 
Eduardo a desejava e a lambia e dizia que a amava do que com 
o fato de estarem ambos nus, o que pra ela não passava de mais 
uma brincadeira.

Eles seguiram se encontrando, se amando e pouco depois já 
haviam se tornado, um para o outro, a família que não tinham 
mais. Eles haviam criado um universo paralelo, mas é claro 
que a brincadeira dos pombinhos não acabaria assim. Foram 
descobertos e não faltou quem apontasse o dedo para tamanha 
sem-vergonhice! O diretor, a boa mãe e cidadã solidária e até 
mesmo o próprio Prudêncio. Toda a cidade crucificou Isabela, 
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inclusive suas aspirantes à mãe-substituta, que desapareceram 
com a mesma facilidade com que surgiram em sua casa. Eduardo, 
por sua vez, um rapaz de família, problemático, até que, de 
certa forma, foi compreendido. Afinal, ele era homem e Isabela 
não parecia mais nenhuma menina. Ela tinha se insinuado e 
o pobre Eduardo não foi capaz de resistir. Eduardo se calou e 
se fechou em si.

Execrada por toda a cidade, humilhada e maltratada, Isabela 
fugiu. Voltou para São Paulo. Livrou-se de uma vez por todas 
daqueles hipócritas cruéis que, escondidos em suas posições 
sociais, tentavam encobrir sua maldade tão evidente para ela. 
Seu pai, o diretor, a mãe de Ângela, eram todos uma farsa e a 
condenavam por amar? Já não eram capazes de desenvolver 
um sentimento tão puro quanto esse. Eles invejavam Isabela.

Mais de um ano havia se passado desde que ela tinha dei-
xado São Paulo. Agora já estava com catorze anos. Isabela não 
conseguia entender, parecia que tudo tinha mudado tanto. 
Ela se perguntava o que teria acontecido. Via pessoas jogadas 
pelo chão enquanto homens e mulheres elegantes levantavam 
seus pés para desvencilhar-se desses pequenos inconvenientes 
diários. Pessoas fumando crack em plena luz do dia miravam-na 
com seu olhar zumbi e ela sentia palpitar em seu estômago um 
misto de medo e tristeza por aquelas almas vazias. Ela não via 
gente ali dentro. Ela não via gente ali fora. A Avenida Paulista 
era o inferno na terra. As pessoas caminhavam em seus passos 
acelerados acompanhando os relógios espalhados por toda a 
sua extensão. O tempo ali era tudo e parecia que lá ele passava 
mais depressa porque as pessoas estavam sempre atrasadas. 
Ninguém olhava pra ninguém. Aliás, ela só sabia que não eram 
cegos de fato porque, em alguns momentos, paravam para olhar 
seus celulares ou alguma outra coisa específica. Isabela pedia 
ajuda, queria contar sua situação, mas parecia que ninguém 
podia escutá-la. Por fim, uma jovem bonita e bem-vestida inter-
rompeu Isabela depois de menos de um minuto de fala e disse: 
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– Olha menina, cada um aqui tem uma história triste pra 
contar, o seu problema não é o meu – e foi embora.

Isabela chorou compulsivamente até ficar sem voz. Teria 
vomitado se houvesse algo para botar pra fora além do seu 
completo desespero. As pessoas continuavam passando como 
se ela não existisse. Até que alguém, finalmente, esbarrou na 
menina que, em um tombo de cansaço, espatifou-se no chão 
como um animal abatido. E lá ficou por horas estendida. As 
pessoas não paravam, continuavam passando. Lá de baixo ela 
via diferentes pernas cruzando seu corpo frágil como se ele 
fosse só mais um obstáculo a ser ultrapassado.

Isabela não conseguia entender. Por que as pessoas se pre-
ocupavam tanto com a sua vida em Amarelina e em São Paulo 
a ignoravam de forma tão violenta? Ela não sabia o que era 
mais cruel. Ela não sabia o que lhe doía mais. Ela se lembrava 
de Eduardo com tristeza, recordava de como era quando sua 
mãe estava viva, quando seu pai ainda a amava, mas tentava 
desviar o pensamento. “Então venham me tirar de dentro de 
mim!” – Isabela gritava em seus pesadelos diários.

Depois de alguns dias perambulando pela avenida, sobre-
vivendo das migalhas oferecidas por alguns dos poucos seres 
humanos que haviam resistido àquela selva de concreto, uma 
senhora, que também vivia na rua, aproximou-se dizendo:

– Aqui ninguém vai lhe ouvir, ninguém vai lhe ajudar. Tenho 
um trabalho pra você, se quiser sobreviver, vai ter que se virar 
sozinha.

Sua barriga roncou mais uma vez em um diálogo com sua 
consciência. Isabela decidiu resistir. E saiu à procura daquela 
estranha mulher. 

Encontrou-a. E antes de começar a explicar sua situação, a 
senhora, mais uma vez, a repreendeu dizendo: 

– Olhe menina, pelo visto você ainda não percebeu que 
ninguém aqui está interessado na sua história. Fique calada e 
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preste atenção na vida que é melhor. Eu sei porque você está 
me procurando então só me siga. 

Isabela obedeceu e passou todo o caminho sem dizer uma 
palavra. Um pouco mais à frente, um sujeito entregou um pacote 
à mulher que a havia conduzido e apresentou-se à menina. A 
mulher desejou boa sorte de forma igualmente seca e foi embora. 

O homem fez um sinal com a mão, chamando-a para que 
se aproximasse – e ela assim o fez. Ele, então, tomou sua mão, 
girou-a em torno de si mesma, analisou-a dos pés à cabeça como 
se fosse um pedaço de carne à venda, abriu sua boca, conferiu 
se tinha todos os dentes e disse:

– É, acho que você serve. 

Explicou como funcionava o “esquema”, dizendo que ia 
ficar tudo bem, que seria difícil no início, mas que ela logo iria 
se acostumar. Nesse mesmo dia, Isabela recebeu seu primeiro 
cliente. Achou que fosse morrer de tristeza e de nojo de si 
mesma, mas, mais uma vez, ela sobreviveu.

Isabela havia se tornado uma mulher forte, esperta, deter-
minada e, apesar da vida sofrida, continuava deslumbrante. 
Logo saiu das ruas, seguiu trabalhando como acompanhante de 
luxo e em alguns anos conseguiu montar seu próprio negócio. 
Comprou uma loja de lingerie e, como conhecia muitas garotas 
de programa, tinha uma clientela bem fiel. 

Isabela teve muitos amantes. Um deles foi Caetano, um pintor 
medíocre e limitado. Ganhava para sustentar sua quitinete e 
comprar seus vinhos vagabundos, mas ela se deliciava com a sua 
simplicidade quase mendigoide. Sua decadência, sua tristeza 
profunda e melancolia extrema encantavam a moça. Ela se via 
tanto nele! Ela se sentia parte daquela dor! Caetano tinha um 
corpo esguio que revelava cada osso da sua coluna vertebral e 
um olhar mórbido de alguém cuja esperança não girava em torno 
de nada além dela. Daquele momento único, daquele gozo épico. 
Da única pessoa capaz de roubar um sorriso sincero daqueles 
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dentes amarelados e desgastados do cigarro que consumia 
desde a adolescência. Devoradora de gente que era, Isabela só 
desejava aquele olhar lânguido e apaixonado sobre si.

Tudo corria bem até que ela conheceu Maurício. Um sedutor, 
típico conquistador barato. Isabela era uma mulher safa, mas 
Maurício a dobrava como queria e, novamente, ela se apaixonou. 
Era a primeira vez que ela via cores na cidade cinza. Ela via luz! 
Isabela cantarolava pelas ruas de São Paulo e parecia que tudo 
o que ela tinha passado havia, naquele momento, simplesmente 
desaparecido. Isabela era uma menina outra vez.

Porém, como costuma acontecer, não tardou e as perguntas 
sobre seu passado começaram a aparecer. Não bastasse ser 
obrigada a reviver toda a sua história de vida, que, para ela, 
já era tão dolorida, mais uma vez, Isabela foi abandonada. Ela 
e Maurício ainda ficaram juntos por volta de um ano, mas seu 
passado perturbava demais aquele homem machista e posses-
sivo. “Como podia ser?” – ela se perguntava. Isabela era a sua 
princesa e, de repente, havia se transformado no ser humano 
mais desprezível do universo? Logo ele que falava em casamento, 
filhos... Mas o que ela esperava? Que ele se casasse com uma 
ex-prostituta? O que ela estava pensando? Que ela iria contar 
tudo isso e ele iria esquecer assim? 

Isabela morreu mais uma vez. Isabela, mais uma vez, reviveu. 
Decidiu que não mentiria mais. Sobretudo para ela. Decidiu que 
reencontraria seu pai e toda a cidade que um dia a rejeitou. 

Vinte anos haviam se passado e Isabela estava ainda mais 
bela. Aonde quer que ela chegasse as pessoas achavam que ela 
era de fora e cada um que inventasse um lugar diferente pra 
dizer de onde era essa mulher. As pessoas só sabiam que ela era 
diferente, que não era dali, até mesmo na cidade onde viveu a 
história que mudou o rumo da sua vida. 

Caminhava pelos mesmos lugares e lembrava como fora 
feliz... Encontrou velhos conhecidos, alguns comentaram que 
ela não lhes era estranha, mas não sabiam precisar de onde 
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a conheciam. Geralmente, o palpite era de que teria sido 
em alguma viagem. Isabela não se identificou, mas decidiu 
procurar Ângela, que, a essa altura, já estava casada e com 
dois filhos. Informou-se sobre onde ela morava e seguiu em 
direção à sua casa.

Chegando lá, bateu à porta de uma casinha singela e uma 
moça abatida veio atender com um bebê no colo. Ao ver aqueles 
olhos negros e penetrantes, Ângela não teve dúvidas de quem 
estava à sua frente. Emocionadas, ambas sorriram e se abra-
çaram como se fossem aquelas meninas de outrora. Ângela a 
convidou para entrar, contou um pouco da sua vida sem muita 
emoção, queixou-se do marido mulherengo e do trabalho que 
tinha com as crianças, mas resumiu, ao final, dizendo que era 
feliz e deu o velho sorriso sem jeito. Ansiosa, perguntou sobre 
a vida de Isabela, que lhe contou brevemente o que aconteceu, 
omitindo alguns detalhes mais sórdidos, não queria chocar a 
velha amiga. Em seguida, fez como quem ia falar, mas hesitou 
e se calou. Na mesma hora Ângela interrompeu:

– Eu já sei. Você quer saber de Eduardo, né? – Isabela con-
firmou com a cabeça. Ângela continuou: 

– Agora ele está bem. Entrou em depressão profunda desde 
que você foi embora, mas isso acabou lhe rendendo bons livros. 
Nunca casou. Mora em uma pocilga atrás da padaria, mas mal 
sai de casa. De vez em quando vou visitá-lo com as crianças. 
Meus pais continuam iguais e morando na mesma casa. Minha 
mãe cansou um pouco de tentar aparentar ser a melhor pessoa 
do mundo. – deram uma risadinha sarcástica.

As amigas conversaram durante toda a tarde, tomaram chá, 
riram bastante e evitaram entrar em assuntos mais proble-
máticos. Isabela disse que precisava ir, mas Ângela a fez jurar 
que voltaria para se despedir antes de voltar a São Paulo. Ela 
concordou e foi embora. Isabela não perguntou pelo seu pai, 
mas logo depois soube que ele havia se suicidado no mesmo ano 
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de sua partida. Dizem que o homem se sentia muito culpado, 
mas nunca foi à procura da filha.

Isabela percebeu que não tinha mais o que fazer naquele 
lugar que, ao contrário de São Paulo, parecia exatamente igual 
àquela cidade que havia abandonado vinte anos atrás. 

Sentada no banco da praça, viu duas garotinhas brincando 
de boneca e se emocionou lembrando dela e de Ângela, dos 
planos que faziam juntas, dos príncipes que encontrariam, das 
casas que construiriam, uma ao lado da outra. Ficou ali até o 
anoitecer. Já era o seu segundo dia em Amarelina.

No dia seguinte, acordou decidida a partir, mas antes pre-
cisava resolver o que tinha ido fazer ali. Não foi difícil achar a 
casa de Eduardo depois da descrição de Ângela. Isabela sabia 
que ele saía para comprar cigarros todas as manhãs, como 
havia comentado a moça da padaria. Esperou paciente o seu 
mais temido encontro. Dez horas da manhã e lá vinha ele. Ela 
estava do outro lado da rua esperando-o atravessar. Malvestido 
e com um andar de quem carrega toneladas amarradas aos pés, 
ele caminhava em sua direção sem saber que estava prestes a 
se deparar com aquela que o havia enfeitiçado há tantos anos 
e para sempre. Ao terminar a caminhada, levantou o rosto 
e fitou-a nos olhos. Como sempre acontecia quando olhava 
para ela, não soube o que fazer, apenas permaneceu imóvel. 
Inacreditável! Isabela continuava sendo a mulher mais linda 
que ele havia visto. Mesmo depois de tantos anos, ao se deparar 
com aquela criatura de cabelos negros e boca carnuda, Eduardo 
só queria reviver aquele momento que lhe tinha tirado o sono 
durante todo esse tempo. Como prever que por detrás daquele 
olhar juvenil encontraria o mais danoso veneno? O seu pecado 
ainda latejava em sua memória de forma tão ardente. Ele havia 
dilacerado uma criança e depois a abandonado! Isabela tinha 
sido o amor de sua vida, quem poderia culpá-lo? Ele. Todos os 
dias de sua existência. 
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Ela era ainda mais bonita deste lado da fonte. Juventude 
ilesa aos pesares do tempo. Isabela continuava a mesma menina 
estonteante que outrora o havia fisgado de forma tão avassa-
ladora, porém, era, agora, uma mulher feita. Ele sentia suas 
costas doerem e sua virilidade não chegava nem perto do que 
fora um dia, mas Isabela estava lá, mais deslumbrante do que 
nunca. Parecia que a maturidade havia dado um toque ainda 
mais sedutor àquela criatura encantadora. Ele estava petrificado. 
Como ocultar agora seus cabelos brancos cada vez mais vastos? 
Aquele velho professor não via a hora de tornar-se aluno da sua 
mais encantadora pupila. Um olhar e Isabela não pôde conter 
a emoção de vê-lo outra vez. Seu mais temível encontro estava 
a segundos de se concretizar! Ele já não conseguia disfarçar 
seus passos cambaleantes, o tempo lhe havia sido tão cruel... 
E Isabela, ainda sem se mover, esperava com seu velho sorriso 
sarcástico o caminhar trêmulo do seu mais amado confidente. 
Eles já não precisavam se esconder.

 





Araceli Sobreira Benevides

[...] “um homem, Lua, casado com 
duas mulheres. Uma delas não 
se dá muito bem com ele. [...]”

Lévi-Strauss in: A oleira ciumenta

Naquela manhã, a mulher foi à beira do rio. No caminho, 
as sandálias de couro deixaram as folhas amassadas. Até che-
gar à margem, os pensamentos pesavam tanto quanto o cesto 
segurado à altura da cintura. De onde estava, podia ver sua 
cabana, guardada bem embaixo do pau-ferro, sobre uma imensa 
sombra. “Tenho que correr, o Povo da Água não aceita que eu 
venha tarde assim!”. A mulher encurvou-se, dobrando as pernas 
e esticando os braços na direção do rio. A água escura corria 
forte.” É a hora certa!”. Com as mãos grossas, puxou um punhado 
de barro, depositando-o, em seguida, no cesto. Baixando a vista, 
lembrou-se: “Uma prece para o Povo da Água... Oh, Grande Rio, 
dê-me forças para amassar, moldar e formar um espírito forte 
para o povo da Terra Baixa!”. Curvou-se novamente, lavou as 
mãos e o rosto na água corrente. Levantou-se e caminhou para 
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casa, agora lentamente, ruminando um molde de pensamento. 
No escuro da casa, guardou a argila molhada em um grande 
prato, também feito por ela. Ali, começou a amassá-la, usando a 
palma das mãos e as pontas dos dedos ágeis, vez e outra batendo 
o grosso bolo no meio do prato. Fez isso durante pelo menos 
dois dias. Amassava, batia, empurrava, depois colocava a massa 
ainda disforme no prato de argila e deixava “respirando” em 
cima de um velho pedaço de tronco, arrancado da terra em dias 
de muita chuva. Quando voltava a pegar o prato novamente, 
untava as mãos em óleo sagrado, respingando água de rio para 
amaciar o bolo de argila de novo.”Por capricho, o destemido 
puxou outra para sua rede. Por capricho, a modeladora dese-
nhará linhas no corpo do destemido. Será a Intriga!”. Enquanto 
movimentava os dedos, a mulher fixou com uma de suas unhas 
sujas de barro uma forte linha no molde. Assim, por dias, ela 
parava seu incessante trabalho de modelagem, olhava para o 
grande prato e mexia na figura que ia se formando. Depois de 
deixar pelo menos umas dez marcas ao redor do corpo que 
agora tomara a forma do destemido, a mulher decidira que era 
hora de queimá-lo. Juntou os potes, os pratos, outras figuras e 
guardou-as num enorme cesto e saiu de casa. Subiu o monte que 
havia a poucos metros dali, contornando-o pela trilha aberta 
antes por outros homens de seu povo. Andou por algum tempo, 
chegando ao povoado onde nascera, quase na mesma hora em 
que os homens voltavam da caça.

Procurou a cabana onde um dia também habitara em épocas 
de chuva grossa, quando o rio subia tanto que encobria as 
enormes raízes do pau-ferro. O destemido lá estava. A outra 
também. A modeladora entregou a ele o grande cesto, avisando 
secamente:”Estão prontas para o forno. Pode cozinhar!”. Os 
olhos de um encontraram os de outro, indo diretamente para a 
alma de ambos. A mulher, então, lançou-lhe um sorriso aberto, 
surpreendendo profundamente o destemido e antes que este 
lhe dissesse alguma palavra, a modeladora virou-se e retornou 
para sua silenciosa casa. O homem conduziu os objetos de dentro 
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do cesto para o grande forno do povoado. Uma cinza-azulada 
fumaça subiu e, levada pelo vento, alcançou a vista da mulher. 
“A alma do destemido já está cozinhando e pruma alma ficar 
no ponto, não custa nadinha, nadinha mesmo!”. E, alegremente, 
apertou com toda sua força um novo bolo de argila, torcendo 
furiosamente as pontas do dedo na massa de uma nova moringa.

* * *

Do dia pra noite, o destemido começou a enfraquecer, não 
havia caça nem felicidade para armar o arco e correr por entre 
os paus da mata. Algo morria na alma e a pele do homem foi 
atingida por uma cor acinzentada. A mulher nova corria de casa 
em casa, agoniada com a mudança do homem. Ele não dormia, 
não comia, nem gemia, à noite, aos braços dela. Como é que 
vamos fazer um continuador? A outra está lá, na beira do rio, 
mas já tem pelo menos umas cinco crias para aprender a arte 
da massa e da caça. E eu? E eu? Minha deusa Iara, me ajuda...
Nenhuma anciã, nenhum velho da aldeia soube dizer o que 
acabrunhava o destemido. “O jeito era chamar a modeladora, era 
a única que preparava uma mistura de ervas, quando as crias de 
todos e todas caíam na fraqueza”, disse o velho destemido, pai 
de todos os pais da aldeia!   Os olhos da novata, da substituta, 
fuzilaram o Grande Sol e a Grande Estrela. Seria castigo?

* * *

No forno, a alma do destemido cozinhava levemente... 
Enquanto os dias derrubavam os sonhos, a força e a coragem 
do homem, cujas coxas seguravam as pernas macias da modela-
dora por anos e anos. Ah, o tempo, tudo leva, tudo apaga, tudo 
transforma, tudo ajeita, enquanto o fogo arde! Parece implacável, 
Ah, o tempo. Que tudo leva, tudo apaga, tudo transforma. Tão 
leve, tão sereno, parece implacável, uma armadilha a cair em 
nosso caminho! O homem vai cair! E essa história vai mudar: 
a velha modeladora vai reinar de novo! Ah, o tempo, tudo leva, 
tudo apaga, tudo transforma, tudo ajeita, enquanto o fogo arde!

* * *
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Os frutos na mão do homem estavam quase a cair. Nem na 
ponta dos dedos conseguia colocar um prato. Parece feitiço! 
Estou aqui assim, uma sede a me dominar, mas bebo dessa 
água, e ainda me consumo! Tenho um forno pra cuidar, meus 
descendentes estão a me olhar de soslaio, se eu não me cuidar, 
vou ter que morrer!O homem deitou na rede e sonhou com 
um largo horizonte de céu azulzinho, azulzinho. Um grande 
pássaro cortou esse céu azul em direção a uma nuvem enorme. 
Única nuvem no céu da Grande Terra. Única nuvem na forma 
de uma mulher e não era a Deusa-Mãe! “A modeladora dança 
no céu”, espantou-se o destemido em seu sonho. As vestes da 
mulher revelavam os seios e o ventre macio. “Ah, quando isso 
tudo foi meu, Minha Mãe?”, agonizava o homem em seu sonho
-ardor. A modeladora jogava a água que sacia os desesperados 
e o destemido correu por entre o mato, procurando o pote 
d’água, mas tanto corria quanto a nuvem se afastava. O gosto 
da água de pote fixou-se na mente do homem em sonho e, na 
fraqueza, do meio-dia, ele se levantou e foi pro meio da trilha 
dos homens da Terra Baixa. Ninguém feito de carne viu, mas 
“parecia que ele engatinhava feito as crias novas”, sussurrou o 
Grande Espírito, apavorado com o fato de perder seu herdeiro no 
mundo da vida... A mulher nova tanto procurou, tanto andou, 
tanto gritou e nada! O destemido sumira. O forno ardia no meio 
da aldeia. “Alguém apaga aquele fogo! Vai tudo ruir, vai tudo 
passar do ponto!”, gritou a velha que varria o terreiro para 
espantar as cinzas. “Alguém segura essa mulher que perdeu o 
homem! Isso não é hora de gritar! Toda substituta já deveria 
saber!”. E os olhos das duas mulheres se encontraram. “Você 
não sabe cuidar de homem! Tem pernas boas, ancas largas, mas 
só para andar. Quem cuida, cuida do povo, da alma, do terreiro, 
do forno e da mata. Sem o destemido, nós morremos também. 
A alma dele é a nossa alma, se ele fugiu, nós ficaremos soltos e 
a Terra irá ficar preta, seca, feito seu ventre!”.

* * *
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O povo inteiro se juntou e a substituta não teve outro jeito, 
senão entrar na mata também. “Por aí, não, mulher-outra, 
senão vocês se encontram de novo!”. Foi o grito do Grande 
Espírito, arrependido pelo costume de pele nova para homem 
velho. “Vá pela esquerda, pelo entorno, pela parte escura, 
pelo caminho mais longo, pelas tranças das cordas que os 
saltadores amarram ao longo das árvores de tronco largo”. 
A substituta olhou amargamente pro povo que lhe recebera 
um dia. Embrenhou-se nas folhas, prometendo achar os 
saltadores. Eles, sim, iriam achá-la mulher de valor! “Esse 
negócio de modelar argila, gerar vida das entranhas da Terra, 
servir água de pote, amassar farinha e colocar num prato 
raso com carne macia não era mesmo para ela!”. E se foi.

* * *

A modeladora abria uma grande massa com as mãos 
grossas, quando o destemido lançou uma braçada na porteira 
da cabana. Os olhos da mulher nem se abriram. Já sentia o 
cheiro do seu homem de outrora, pai de suas crias. Já quase 
sem ossos, o destemido foi deitado num catre macio. Um doce 
calor de canela perfumava o ar. Tanto tempo! Parece que foi 
ontem. Nem poeira nem folha se mexiam. A Mãe-Terra e o 
Grande Espírito bebiam em honra do Povo da Água, à beira 
do Grande Rio. Nunca mais coração leviano para acalentar 
o destemido. Só as mãos da modeladora!

* * *

A mulher recebeu o homem. Juntou-lhe os ossos e a alma 
com o mesmo pó que tirou do grande pote que sua amiga 
da Terra Baixa lhe trouxera no fim da tarde. “O que sobrou 
do forno e que eu pude varrer está aí, faça bom proveito! O 
povo todo aguarda o destemido ao redor de nossa fogueira!”.

* * *

A modeladora cobriu o homem de ponta a ponta com a 
mesma massa que antes, um dia, lhe cobrira uma vez. O homem 
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segurou-lhe as coxas com toda força, como se fosse sempre jovem 
e viril e nunca caíra na vida, sem ossos e sem alma! Havia de 
novo um destemido na face da Terra! Um grito varou as matas, 
os rios, os céus. Atingiu os ouvidos e a alma da substituta, das 
crias, dos deuses! E o homem de novo moldou-se às mãos de uma 
mulher. Havia vida e felicidade na alma da modeladora, enfim.

 



Raquel Mara Lopes Correia

Este conto, como todo e qualquer um, ocorre num espaço 
geográfico determinado, comclasses sociais específicas. Nele, 
estará sendo retratada a história de uma família residente no 
interior nordestino, onde a dificuldade e a fome, muitas vezes, 
são inevitáveis. Porém, para um adolescente, a criatividade fez 
diferença.

Numa casinha de pauapique rebocada com barro, localiza-
dana Rua dos Ipês, no Bairro União – uma comunidade humilde 
do interior nordestino –,morava um menino magrinho que se 
chamava Marinho. O menino vivia com sua mãe, Dona Odete, e 
dois irmãos, Iran e Roberto. O pai dos meninos havia abandonado 
o lar e sumido pela vida afora. Ninguém sabia oparadeiro do 
homem. E a família vivia como podia.

Marinho era um menino muito inteligente e vivia usando sua 
criatividade para inventar brinquedos com sucatas encontradas 
na rua e em terrenos baldios. A mãe de Marinho costurava para 
a comunidade, e seus irmãos faziam biscate para conseguir um 
dinheirinho. Apesar de sua dificuldade, ela sempre ensinava os 
filhos a ter uma conduta correta e honesta e dizia:
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– Ser honesto, meus fio, vale mais que tudo na vida. A gente 
passa a ser respeitado sempre! Não é porque somos pobres que 
temos que andar errado. Andem no caminho certo para me 
fazerem feliz e terem uma vida longa. 

Um dia, os recursos de casa estavam minguados e Dona 
Odete não tinha dinheiro sequer para comprar um pão para 
alimentar os meninos. Então, pediu para os meninos pegarem 
umas pedras grandes na beira do rio e trazerem alguns gravetos 
para acender o fogo. Os filhos fizeram o que a mãe pedira. 
Então, ela lavou as pedras num balde, acendeu a lenha e numa 
lata com água colocou as pedras para ferver. Passados alguns 
minutos, ela os chamou e disse:

– Pronto! Demo Graça a Deus e vamo comê, porque é o que 
temo hoje!

E assim fizeram, sem desobedecer à mãe.

Numa cumbuca de coco, aquela senhora entornou a água 
do cozimento e foi o alimento que tiveram naquele dia.

Marinho, inconformado com aquela vida, não podia reclamar 
porque sabia que sua mãe proporcionava-lhes o melhor que ela 
podia. Então pensou, pensou e pensou... até que a ideia chegou.

O menino correu até a beirinha da máquina onde sua mãe 
estava costurando e falou baixinho:

– Mainha, tive uma ideia! Vou procurar material para cons-
truir um carrinho de madeira e quando ele estiver pronto vou 
à feira. Poderei carregar as compras dos fregueses e ganhar 
um trocadim.

Dona Odete ficou feliz com o menino, sabia que ele era 
inteligente e criativo; sabia, também, que ele não possuía as 
ferramentas para construir um carrinho, mas não o desanimou. 
Deu-lhe um cheiro e disse:

– Vá, fio, vá construir seu carrinho!
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Com o parecer da mãe, o menino saiu pelas ruas à procura 
do material de que precisava para construir sua invenção. 
Encontrou nos terrenos vazios material que para os outros 
poderia não servir, mas para ele faria uma grande diferença. 
À medida que ia encontrando, guardava dentro de um saco de 
farinha, colocava-o no ombro e levava para o pequeno quintal 
de sua casa. Quando percebeu que o material já era suficiente, 
iniciou seu trabalho.

Marinho retirava, cuidadosamente, os pregos enferrujados 
das madeiras, batendo com uma pedra ou pedaços de pau mais 
grossos. Ele precisava de martelo, serra e lixa e nada disso 
tinha para trabalhar. Então, para serrar e lixar, alinhar e 
arredondar suas peças, usava o chão e, assim, foi construindo 
seu carrinho.

O menino inventor planejou cada detalhe: a caixa, os bra-
ços, os pés sustentadores e a roda.

Para a caixa, usou partes de madeira, com tamanhos 
equivalentes, formou um quadrilátero e pregueou os lados e 
o fundo com os pregos que havia retirado das madeiras. Para 
os braços e pernas sustentadoras, usou pedaços de caibros 
com a mesma medida. E para fazer a roda? Essa era a parte 
mais difícil, como ele conseguiria?

Escolheu um pedaço de madeira quadrado e foi ralando seus 
ângulos no paralelepípedo até que se tornassem arredondados. 
Pediu autorização de sua mãe para usar um canivete que tinha 
em casa e fez um furo no meio daquele quadrado transformado 
em círculo. Ali, prendeu um pedaço de cabo de vassoura e 
aquele mecanismo foi preso na parte da frente da caixa. Na 
parte de trás, prendeu os pés e os braços sustentadores. Em 
seguida, exclamou:

– Que beleza! Deu certinho! Agora posso iniciar meu 
trabalho!

Chamou sua mãe para ver sua criação.
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Dona Odete não acreditava no que via. Ficou espantada com 
a capacidade do menino na realização daquele invento. E disse:

–Fiinho, ocê vai longe!

O menino aproveitou e respondeu:

– Vou mesmo, mãe! Posso ir à feira?

Sua mãe, com lágrimas nos olhos disse:

– Pode, fio, mas tome cuidado!

E assim o menino fez.

Respirou fundo, levantou a cabeça e disse:

– Ao trabalho!

Ele sabia que sua ajuda faria diferença. Por certo, nunca 
mais tomaria sopa de pedra.

Isso era o mais importante!

O menino dirigiu-se à feira. Como de um lado do quarteirão 
ficava a feira e do outro, o Mercado da Produção, Marinho olhou 
para um lado e para o outro e resolveu ficar numa rua entre a 
feira e o mercado. Parou ali por um instante. Não sabia direito 
o que fazer, mas com coragem, perguntou para as pessoas que 
passavam com a compra nas sacolas se estavam precisando da 
ajuda de um carregador de compras.

E, aos poucos, foi fazendo sua propaganda:

– Carregador de compras! Carregador de compras! Alguém 
precisa de um carregador de compras?

De repente, uma senhora gritou:

– Ei, menino! Estou precisando de ajuda. Venha cá! Minhas 
sacolas estão pesadas.

Rapidamente Marinho, correu, empurrando seu carrinho, 
colocou as sacolas na caixa e levou as compras daquela senhora 
até o destino.
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Como recompensa por seu trabalho, aquela senhora deu-lhe 
umas moedas como gorjeta. Quanta felicidade encheu o coração 
do menino. Seus olhos brilharam de alegria, como se enchessem 
de lágrimas. Agradeceu a gentileza da boa senhora e retornou 
rapidamente à feira para alcançar seu objetivo. Aos poucos, 
foi aparecendo mais um... dois... três fregueses que lhe deram 
um  trocadinho ao final da caminhada, coroando seu esforço.

Ao término daquela feira, Marinho voltou para casa com a 
algibeira cheia de gorjetas e, no carrinho, uma penca de bananas 
que ganharade um vendedor. Como estava feliz! Chegando em 
casa, guardou seu carrinho no quintal, foi até o cantinho onde 
sua mãe costurava, entregou-lhe as bananas, retirou de sua 
algibeira todo o dinheiro que conseguiu com seu trabalho e, 
colocando-o nas mãos de sua mãe, disse:

– Mainha, a partir de hoje também vou ajudar nas despesas 
da casa. Mas, não se preocupe não, porque este trabalho não 
vai atrapalhar meus estudos. Serei carregador de compras 
somente nas horas vagas!

Dona Odete, emocionada, deu-lhe um cheiro e disse:

– Fio, muito agradecida por sua ajuda! Agora, vá se lavar e 
descansar um pouco.

Depois, venha comer uma tapioca com banana. Vou preparar 
para você.

Marinho, estava tão contente com sua invenção que sonhava 
acordado com o horário da feira do dia seguinte, para continuar 
sua atividade. Ele sabia que todo trabalho honesto receberia 
sua recompensa.

Sabia que sua recompensa ajudaria a sua família e por certo 
não faltaria tapioca e cuscuz com leite para o café da manhã. 
Marinho lembrava-se, também, que não poderia deixar de 
estudar porque um homem precisa saber ler, escrever e contar, 
compreender o mundo e saber colocar-se diante das dificuldades 
que existem na vida.
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Depois de lanchar, dormiu um sono tranquilo, com a cons-
ciência de ter realizado um bom trabalho. E para completar, 
sonhou com seu próximo dia de sucesso como “carregador de 
compras”.

 



Marcus Venicius Filgueira de Medeiros

Desde cedo percebia algo diferente em si. Não estava em seus 
planos melar as mãos e os pés de areia, preferia mesmo estar 
debaixo do alpendre, na sombra, juntando os retalhos com linha 
e agulha na mão. O tempo corria enquanto costurava roupinhas 
para as bonecas. Sentia fervilhar dentro de si modelitos incríveis 
que as tornariam graciosas, deslumbrantes, e como refúgio para 
o ócio da obrigação imposta, pegava o estilingue, saía a correr 
por dentro da mata fechada. Corria, corria de si até chegar à 
exaustão sem que soubesse explicar tais sentimentos. Tinha 
o corpo leve, a alma atormentada. Perdia-se em pensamen-
tos angustiantes pelas palavras de castigo da parte de Deus, 
aprendidas nas aulas de catecismo caso ousasse desobedecer 
a ordem natural das coisas estabelecidas.

Sentindo-se vencido pelo tempo de carreira, deitou com 
sofreguidão na capoeira aveludada, de boca seca e coração 
em galopes de cansaço. Lá ficou olhando para o céu azulado 
contemplando a beleza dos pássaros a bailar, desenhando no alto 
figuras tantas, de encher os olhos, de apaziguar o desconforto. 
Viajava no desejo de ser solto de si, desenhava-se nas asas 
coloridas e vistosas das aves, desejando tê-las para também 
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poder ter poder de voar, ir longe, bem longe, além de seus 
limites, ir até onde chegassem seus sonhos. Via-se voando como 
os pássaros, belo, leve, feliz, emplumado. No tempo do sonho e 
dos pensamentos absortos, enchia-se de radiante liberdade de 
expressão e se submergia em longos monólogos.

Ali fechava os olhos e adormecia. Dormia profundamente 
conduzido pela delicadeza da fada dos sonhos. Naquele espaço 
não havia proibição, realizava os desejos mais ardentes da alma, 
pois dançava nas pontas dos pés, rodopiava, se via no meio de 
bonecas gigantes, e, assim como elas, também tinha cabelos 
compridos, corpo delineado, vestido semelhante aos modelos 
feitos por ele, para elas. Podia se olhar no espelho, se refazer 
a cada novo rodopio, sentindo a felicidade de ser. Trocava o 
corpo incômodo pelo corpo do desejo, da vontade. Enxergava-se 
como deveria ser. Sorria para si fazendo pedidos secretos, sem 
saber a quem direito, de que tudo aquilo pudesse ser real ou se 
tornasse realidade.

No espaço do sonho tinha gente ao seu redor, contudo, não 
era perturbado por indagações que não soubesse responder. 
Vivia o tempo de si, ia sempre ao encontro da felicidade. Nesse 
estado de euforia, percebia como brilhava o seu sorriso e se 
via refletido por inteiro com intensa sombra de luz. Seu corpo 
não era estranho, assim como não era estranho o que sentia 
e bailava pelo salão da fantasia nos braços de seres amados e 
realização de desejos internos. Ora era a princesa que perdia 
o sapatinho, ora a bela que adormecia; ora chegava a ser a dos 
longos cabelos, outras vezes já estava frente ao espelho para 
perguntar se existia princesa mais bela, embora não desejasse 
resposta nenhuma.

Acordava com o ardor do sol em sua face, ainda permanecia 
por longo tempo com os olhos fechados fortemente sem querer 
abri-los. Por longo tempo não queria acordar, não queria voltar 
à realidade que vivia, porque não era a sua. Contorcia o corpo 
e se punha de pé. Longe, bem longe ouvia uma voz chamando 
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seu nome como sinal de voltar para casa, todavia não voltava. 
Sabia que mais adiante existia um lago de água cristalina onde 
os meninos de maior idade iam pescar, brincar, gastar o tempo 
de mancebo livremente. Corria então mais uma vez, ficava de 
longe, bem escondidinho, a observar por detrás das árvores 
aquele amontoado de corpos de machos só de cueca a achinca-
lhar livremente enquanto seus olhos se deliciavam com a cena. 
Ficava maravilhado com a força máscula quando jogavam as 
tarrafas para pescar os peixes que ali viviam.

Novamente se pegava em delírio de sonho. Via-se mergu-
lhando nas águas do riacho, misteriosamente transformado na 
mais bela sereia de cauda dourada, longos cabelos ondulados que 
brilhavam no encontro com a luz do sol, olhos azuis como o céu, 
lábios apetitosos e busto avantajado. Nadava, nadava, mergu-
lhava profundamente e, vez por outra, aparecia na superfície a 
cantarolar melodias que encantavam os jovens mancebos objetos 
de sua cobiça, e sem esperar se via capturada, enroscada na rede 
de pesca lançada na água e aquele monte de mãos a tocar-lhe o 
corpo inteiro, em consoante desejo de estarem alisando a mais 
bela diva.  As mãos a colocavam no topo, fazendo-a sentir-se a 
mais desejada estrela e tudo era bom, muito bom.

Distraído, não percebeu que também estava sendo obser-
vado. Desatento, seus olhos estavam mirados para um dos moços 
dotado de liberdade. Já havia tirado toda a roupa, saindo da 
água do jeito que viera ao mundo. Despido, nu, mostrando a 
todos suas intimidades, as definições do corpo de um príncipe 
arrebatador da princesa sereia. Aquele seria arrebatado, con-
duzido ao fundo do mar, porque havia cedido aos encantos do 
canto da sereia. Um príncipe, ali, à sua frente, fazendo a carne 
toda aflita, agitada, correndo de um lado para o outro, em pelo, 
liberto, definido, sem nenhuma peça de roupa a cobrir-lhe as 
vergonhas. Depois dele, outros, e outros e uma série de corpos 
despudorados. Toda a imagem da cena fazia seus olhos mais 
abertos e cintilantes. Era um belo rapaz, eram belos rapazes 
que faziam a carne estremecer. Não conseguia sentir os fatos 
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reais, somente se entregava ao estágio do sonho e vivenciava 
toda a fantasia proporcionada pelo que via. Entrou em estado 
de sinestesia e delirava na possibilidade de poder desfrutar 
de tal imagem.

Pego por trás e de surpresa, não sentiu quando um bru-
tamonte comprido, espadaúdo, vestido de roupas de trabalho 
braçal, braços fortes e dentes cerrados, envolvia seu corpo 
frágil de menino adolescente, atava-lhe a boca, passando a 
resmungar palavras e expressões libidinosas sem qualquer 
pudor enquanto arranhava a barba pelo pescoço e tacava-lhe 
a língua quase inteira dentro da sua orelha. Ele ficou imóvel e 
atordoado sem saber o que pensar ou mesmo o que fazer. Sentia 
que o outro corpo tinha cheiro de curral, relinchava como 
os burros puxadores de carroça, além de não ter nenhuma 
expressão cortês. Não conseguia lembrar se já havia lido estória 
semelhante para ver se sabia o desfecho. Naquele momento, 
dentro de si, algo dizia que os sonhos haviam se transformado 
em pesadelo e toda a doçura do desejo, agora, era só desespero 
e terror. Nada daquilo pertencia ao seu sonho, era algo real 
demais e não sabia como entrar em defesa de si.

O malfeitor pegava-o brutalmente e roçava-lhe o sexo avan-
tajado em seu traseiro de menino meigo. Sem justificação, o 
calção era descido, arrancado do corpo, as pernas afastadas 
enquanto sobre suas carnes uma mão áspera, de dedos cale-
jados e unhas por fazer, provocava-lhe desespero. Sentiu sua 
intimidade agredida, cuspida e seu corpo invadido sem dó ou 
comoção, de uma só vez, sem entender o que estava acontecendo, 
apenas um gosto de lágrima na baba que lhe escorria da boca 
provocada pelos dentes espessos. Dentro de si uma dor infernal 
e o sentimento de ser reduzido a nada. Não sabia se chorava, se 
implorava, se fechava os olhos e aguentava tudo porque tudo 
iria passar, quando percebeu o sangue escorrer pernas abaixo 
e uma ardência na alma pelas imagens passadas naquela hora, 
da casa, do alpendre, das agulhas, dos botões, das bonecas e 
das palavras de Deus ouvidas no catecismo. Tudo provocava a 
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vontade de vômito.  Chamado de macho e fêmea, o sem pudor, 
imbuído de instinto e ferocidade, grunhia para o belo ser, que 
ele havia nascido João, mas havia de morrer Maria.

E enquanto tal ato era acontecido, os demais do lago vestiam 
suas roupas, sorriam, esvaziavam o ambiente em contenta-
mento pelo lazer e pescaria, sem perceberem o que acontecia 
por detrás do verde das carnaúbas. Ali, logo ali tão próximo. 
O desejo de colher algumas palhas ainda fez um deles chegar 
próximo, mas os corpos em moita não foram vistos. Partiram, 
deixaram para trás o lago sem que pudessem dar conta do que 
acontecia detrás do verde das folhagens. 

Terminado o serviço, o víbora, invasor da intimidade alheia, 
não mostrava aparência de prazer saciado. Ainda o arrastou 
para o lago, no qual há tão pouco tempo sonhara ser uma bela 
sereia e fez-lhe mergulhar até a exaustão num mar de pesadelo 
sem cores, agulhas, nem botões, nem bonecas. Mergulhava 
e pela primeira vez teve tempo de descobrir que não sabia 
nadar, que nada que estava acontecendo tinha aver com os 
sonhos tantas vezes idealizados em momentos de gratidão e 
possibilidade de ser feliz.

Seu corpo frágil não resistira a atos tão brutais. Fora afogado 
pelos sonhos de ser feliz e ser ele mesmo pela vontade subjetiva. 
Afogado pelas mãos daquele que há onze anos havia lhe trazido 
a vida por um ato de amor.

 





José da Luz Costa

No verão de 1995, cumprindo uma exigência profissional, 
mudei-me de uma cidade interiorana para a Capital do Estado. 

Na Capital, fui residir num bairro de classe média. Lugar 
aprazível, de gente pacífica e laboriosa, onde conquistei novos 
amigos.

Assim, passaram-se alguns dias, e lá estava eu participando 
de festinhas de aniversário, batizados, inclusive de cerimônias 
de casamento. Jogava futebol pelo time do bairro. Já me fizera 
conhecido nas reuniões de mesa de bar. Na medida do possível, 
eu atendia a todas as solicitações amistosas.

Todavia, acontecimento inusitado estava para ocorrer no 
bairro. A princípio, tudo se sucedia na mais perfeita norma-
lidade. Tratava-se do casamento de minha adorável vizinha. 
Era uma moça agraciada pela natureza com formosos dotes: 
morena bonita, olhos verdes, longos cabelos negros; educada, 
prestimosa, de conversa simpática.

Mais feliz estava o conquistador dessa bela mulher: um moço 
recém-formado em Direito, bem relacionado, que se apaixonara 
à primeira vista pela atraente jovem.
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Finalmente, tudo pronto, chega o dia do casamento: con-
vidados confirmados, igreja ornamentada, baile programado, 
lua de mel aguardada.

Quando, no auge da cerimônia religiosa, os noivos perfilados 
junto ao altar: ele, calmo e sorridente; ela, silente e apreensiva, 
– o padre eleva as mãos e profere:

– Se há alguém, nesta igreja, que possa impedir a realização 
deste matrimônio, que fale agora ou se cale para sempre.

– Por Deus, eu quero e posso impedir este casamento!

A esta voz, alta e desesperada, seguiu-se um espanto geral, e 
depois um silêncio aterrador. A voz, que viera da porta principal 
da igreja, era de Waléria, irmã gêmea de Walquíria, caprichosos 
clones da mãe natureza.

– Oh Deus! Como não pude desconfiar do semblante impa-
ciente e nervoso de Walquíria! – Exclamou o noivo.

Após o embaraço geral, Waléria caminhou a passos firmes 
até o altar, sob os olhares atônitos de todos os presentes.

Nesse instante, Walquíria, com a cabeça entre as mãos, 
soluçava e pedia perdão a Nelson, o noivo, sem encarar ele e 
os convidados.

Então, foi que veio a verdade como clarão de um relâmpago. 
E Walquíria, agora olhando para Waléria, confessou:

– Movida por um sentimento de inveja e um desejo irreprimí-
vel, fiz-me passar por você, minha irmã, mesmo reconhecendo 
que o fim dessa história seria trágico.

Na verdade, tudo acontecera muito rapidamente. A poucas 
horas da solenidade do casamento, as duas irmãs foram juntas 
ao salão de beleza, de onde sairiam direto para a igreja.

Walquíria, que já maquinara o plano nefasto, fingiu sentir-
se mal e pediu um copo d’água. Tomando todos os cuidados, 
Walquíria encenara os atos de sua trama meticulosamente.
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Como uma funcionária do salão tinha levado as duas irmãs 
para uma sala reservada, ficando sozinhas, Walquíria encenou 
seu mais arriscado golpe: colocou com sutileza um sonífero no 
copo de água, que Waléria também pedira. Esperou passar alguns 
minutos, quando Waléria queixou-se de uma súbita sonolência. 
Walquíria então a colocou num sofá. Mais alguns minutos, 
Walquíria retirou-lhe as roupas de núpcias, vestiu-as, e depois 
colocou as suas vestes na irmã, profundamente adormecida.

Daí em diante a trama ocorreria normalmente. A grande 
semelhança entre as duas facilitara tudo. Voltou ao salão fin-
gindo ser Waléria, com poucas palavras e muita pressa, para 
não perder mais tempo. Sem esquecer-se de demonstrar elevada 
preocupação pela irmã.

Enfim, depois de totalmente pronta, saiu rápido para a 
igreja, recomendando ao pessoal do salão que levasse a irmã 
até sua casa.

Tudo saíra perfeito: penteado, maquiagem, vestido e para-
mentos. Agora, muito sorriso, apenas.

Entretanto, quem dá o mal dá o remédio. Waléria, por uma 
reação própria do organismo, vomitou a água da traição. Poucos 
minutos depois, já estava bem recuperada, porém assustada, 
perplexa com a situação. Agiu depressa, pediu um táxi e seguiu 
direto para a igreja, onde o casamento já começara.

Apesar do susto, da decepção inevitável, Waléria não adiou o 
casamento. Ali mesmo, com a anuência do noivo, ainda atordoado 
pelo acontecimento, e com a devida gentileza do vigário, não 
menos perplexo, foi reiniciada a cerimônia.

Walquíria fora levada pelos seus pais e internada no hospital 
da cidade, com uma forte crise nervosa. Coisa possível de cura. 

Na condição de convidado, tornei-me testemunha ocular 
desse episódio realmente extraordinário.

Ainda hoje se comenta esse fato estranho pelos bares e 
esquinas da cidade.



 



 
Janaína Moreno Matias

Eu estou pensando que paguei todos os meus pecados nesse 
dia. E a penitência começou cedo. Mal tirou as remelas dos 
olhos e já foi dizendo: 

– A pessoa é mesmo uma sofredora. Tem jogo da copa na 
cidade da pessoa e a pessoa num vai. Isso é um castigo grande 
com a pessoa. Armaria, nã. 

Eu não dei 50 centavos de cabimento àquela latumia, fiquei 
só de botuca pra ver até aonde iria o canto lamuriento de Ocisca. 
Ela continuou desmanchando o rosário da lamentação.

– A pessoa só estuda, nunca se diverte, num faz uma viração, 
nada. Barre a casa, estopa; areia os copos, barre o muro e ainda 
rebola o lixo no monturo e, mais que ainda, num ganha um 
conto de réis. É muito sofrimento. É sofrimento demais!

Mais que depressa eu chamei a vivente com todas as letras 
do alfabeto que constam no seu pomposo nome: – Venha cá, 
OCISCA CORDULINA PRIMEIRA. Você está alegando as coisas que 
faz em casa, é sujeita? Isso tudo pra ver um jogo? – Meu sangue 
chega subiu pra cabeça. Uma criatura que eu dou de um tudo 
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a ela; agora alegando o que faz. Eu estou é aprumada com uma 
vivente dessas nos meus pudê. – Diga mais, Ocisca. O que mais 
vossa senhoria deseja? – A bichinha ficou por ali, os olhinhos 
marejados, os cambitinhos de perna num tremiam porque 
eram finos demais para isso. Tive pena. Passei a manhã toda 
matutando o assunto. Fui à bodega, coloquei um punhado de 
gergelim na boca e tomei mais gosto no pensamento. Ocisca era 
assunto difícil, assunto escabroso, todo cuidado era pouco na 
hora da decisão. Na volta pra casa, comprei umas burundangas 
pra ajudar na torcida. 

Cheguei em casa no exato pingo da mei-dia. Entrei em casa 
suspensa, intrigada, procurando a vivente. Gritei: – Ô, OCISCA! 
A resposta num chegava, mas a preocupação já rondava meu 
juízo. Enfim, o alívio. Disse ela quase miando: – Nhora!

– Criatura, num faça mais isso não, responda logo quando 
eu chamar você. Porque eu vou pensar que aconteceu alguma 
coisa com tu, mulher. Bom, deixe pra lá. Vamos ao jogo, mais 
tarde se arrume, se bote decente pra gente torcer bem muito 
e se divertir ainda mais. Não esqueça de levar a máquina de 
fotografar. – Os olhos de Ocisca eram brasas vivas de alegria, 
ria tanto que chegou a soluçar, chegou a provocar o café que 
tomara naquela manhã. Isso é que é felicidade!!

Pois bem, o meu tormento começa na hora da ida ao jogo. 
Havia uma greve de ônibus nesse período. Estávamos na parada 
e nada. A hora passando, passando. Ocisca se agitando, se ago-
niando. Parecia uma franga quando quer pôr. – Ei, se aquiete, 
deixe de munganga no meio da rua. Rumbora nessa besta. Avia, 
entra logo. – Às vezes eu sou mais delicada do que o de costume. 
A pobre de Cordulina entrou com as orelhas murchas, meio 
acabrunhada. Desconchavada, pra dizer a verdade. 

A besta seguiu. Eu mais Ocisca, ou gemendo ou chorando 
estávamos a caminho. Num é que, no meio do caminho tinha 
um protesto. Tinha um protesto no meio do caminho. Desculpe 
o trocadilho, caro leitor, mas Cordulina tem verdadeira adoração 
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por quaisquer atos que, de longe, exalem a mínima fragrância 
de um protesto. Austudia eu me vi louca pra poder tirá-la de 
um. E isso ela num sabe nem o porquê da manifestação. O que 
ela quer é estar no meio do rebuliço, do dirmantelo, da agitação.

A moça parecia um siri dentro de uma lata. E começou a 
falar alto:

– Eu quero descer. Eu quero sair dessa besta. Eu quero me 
manifestar. Eu sou a favor deles. Eu quero dizer umas coisas 
com os fardados. 

Pronto, agora eu vi tocha. – Não senhora, num é assim não, 
Ocisca. Você vai ao jogo comigo nem que seja amarrada, mas 
vai. Com protesto ou sem protesto, você vai. Mal fechei a boca, 
Cordulina desembestou-se pro lado do protesto, saiu com a 
bandeira nacional aberta e gritando palavras de ordem:

– Vamos gente, vamos protestar, vamos contra isso que está 
aí, isso que vocês estão protestando. Abaixo a repressão, viva 
a pobreza! O pobre no poder!

Eu num ri porque num dava tempo. Que espécie de protes-
tante é essa? Num sabe nem o pra quê do protesto. Peraí que eu 
acabo com as marmotas de Ocisca no meio da rua. Destá mais 
uma coisinha, e eu aprumo o nariz dela em busca do rumo do 
jogo. Segui a bandeira nacional, era o rastro de Cordulina. Me 
deparei com uma ruma de fardados que eu nunca tinha visto 
nessa pouca vida aqui na terra. Fardado preto, pintadinho que 
nem onça, cinza, azul. Era de toda qualidade. Havia fardado até 
em cima de cavalos. Cada cavalão imponente. Tudo doido pra 
derrubar gente na pista, digo na manifestação. Era a ordem do 
dia: manter a ordem para que o jogo acontecesse sem nenhum 
pormenor. Ora se alguém ia notar um pormenor, se os por-
maiores estavam a postos. Continuei a busca por Ocisca e no 
de repente, lá estava ela, bem pertinho dos cavalos. Melhor 
dizendo, cutucando o cavalo com um pau. Misericórdia.
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Parti desesperada em direção a Ocisca, entrupiquei numa 
pedra, danei o joelho no chão que o chamboque ficou no asfalto. 
Levantei com fogo nas ventas, com o quengo em brasa, puxei a 
infeliz pelo braço disse-lhe as do fim. Dei-lhe um tabefe padrão 
FIFA que a vivente toda vez que ouvir falar em protesto ela vai 
se benzer três vezes e esconjurar do coisa ruim. – Nós vamos ao 
jogo, Cordulina, vamos ao jogo, porque nós saímos de casa para ir 
ao jogo. Então é pra lá que nós vamos. Espere uma coisinha que 
eu vou comprar algo pra limpar essa pereba, mas com pereba 
suja ou com pereba limpa, nós vamos ao jogo.

Eu já estava cambaleando da vontade. O ferimento tanto doía 
como ardia. O contrário também era verdadeiro. No de repente, 
um milagre! Um ônibus. Reanimei. Chegamos ao estádio. Um 
deslumbre só. Obra faraônica da melhor qualidade. Gente que 
só formiga. Acomodamo-nos, tomamos uma bebida sem álcool. 
Ocisca extasiada com as coisas, com as cores, com a alegria das 
pessoas. Nisso, começa o jogo. E, em seu curso natural, acontecem 
as faltas entre os jogadores. Cordulina solta a primeira: 

– É uma vaquejada, é? Então num valeu boi não, o pé do 
jogador caiu fora do campo.

– Menina, deixe de coisa. O povo vai já olhar pra você e man-
gar de tu. – E o jogo continuou e a falta comendo no centro. Uns 
rapazes ficando em pé na nossa frente. E Ocisca lá, ‘comentando’ 
o jogo. Num átimo de segundo eu me distraí, num vi o lance 
da falta; quando vi foi os maqueiros entrando para tirarem o 
jogador de campo. Ocisca vai, se aperreia e diz: – Eita, mataram 
um. Olha o ITEP ali no campo com aquela gavetinha de botar 
defunto. – Era só o que faltava, além de feia, cega. 

– Não, Ocisca, num diga mais nada não. Assista ao jogo, 
caladinha.

Uma das seleções fez o primeiro gol e foi aquele alarido: 
braços estendidos ao alto, copos de cerveja subindo que nem 
rojão, camisas rodando no ar, gritos efusivos. O entusiasmo 
foi tanto que a galera na nossa frente resolveu ficar em pé. Eu, 
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educadamente, pedia aos rapazes que se sentassem. Ocisca, por 
sua vez, dizia: – Se senta, mói de chifre; se senta, espêi sem luz. 
– Para minha sorte, os torcedores não entendiam as palavras 
ocisquianas. Depois de toda essa algazarra, pedi a Ocisca que 
batesse uma chapa minha. Eu contava que ela tivesse trazido 
a máquina. O que ouvi de Cordulina foi um arrastado e sonoro 
eeeeeiiiiitaaaaa. – Trouxe não, num foi? Eu criei mais raiva 
do que na hora do protesto. No entanto, com tantas câmeras 
filmando a gente, eu nunca que levantaria um dedo para tocar 
na pele de cajarana de Ocisca. Deixei isso de mão. 

Após o intervalo, a astúcia de Ocisca se manifestou mais 
uma vez. Agora ela pedia aos torcedores que tirassem uma 
selfie com ela. O bom era que a foto era tirada pelo ilustre 
desconhecido. E haja foto no meio do mundo. Era com galego, 
negro, moreno, branco, índio, mulato, amarelo, chinês, japonês... 
Era tanta gente diferente tirando foto com Ocisca. A pobrezinha 
num ficou com nenhuma, mas sua imagem se espalhou pelo 
mundo. Após o apito final, fomos embora pra casa. De táxi. Eu 
num aguentava mais a ardência de minha pereba, o sangue já 
estava esfriando. É, mas Cordulina ainda teve tempo pra mais 
uma de suas presepadas. Ela disse ao motorista: 

– Ei, o senhor faz um mênu pra nós duas. É que nós somos 
pobres.

Dei-lhe um cocorote no meio do quengo e pedi ao motorista 
que, por favor, não ligasse para o que a vivente tinha dito. Ela 
veio, chorou calada até em casa. Chegamos. Ocisca, calada estava 
e calada ficou. Ao meu alcance o merecido descanso. No mais, 
tudo ocorreu no exato. 

 





 
Damião Gomes da Silva 

“O amor é uma f lor delicada, 
mas é preciso ter coragem de ir 

colhê-la à beira de um precipício”. 

Stendhal 

Hoje acordei com uma saudade tão grande de meu velho pai 
que me apoiei nos galhos do tempo, pra não cair em tristeza 
profunda. Olhei para o teto do quarto e relembrei de como eu 
era fascinada por rosas, em especial, as vermelhas e cheirosas. 
Diria até que nasci uma menina-flor, por que fui criada com 
todos os mimos que só uma florzinha poderia receber. Assim, 
a vida sempre sorriu pra mim, e o mundo em volta era a face 
da felicidade, pelo menos até certo ponto. 

Minha mãe era uma espécie de Roseira-mãe, frágil por 
natureza, mas amorosa com todas nós. E eram três as rosinhas 
que nasceram naquele recanto de paz e amor. Uma era a Rosa 
Branca; a outra, a Rosa Amarela, e eu, a Vermelha. Já meu pai 
era o fiel guardião daquele florescente jardim. Um Jardineiro de 
porte real, elegante e charmoso, mas em estado de alerta per-
manente contra qualquer invasor imaginário de nosso paraíso. 
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Nos momentos de ternura, ele nos dizia: “Há uma primavera em 
cada flor, em cada menina, em cada mulher”. Contudo, diante 
de um estranho suspeito, ele virava um lobo selvagem, pronto 
para defender sua matilha.  

Como jovens naus, realizávamos pequenas incursões por 
mares da vizinhança, se afastando aos poucos do porto familiar. 
Às vezes, saíamos sozinhas, mesmo o Jardineiro nada sabendo. 
Porém, diante de qualquer ameaça, lá estava o Jardineiro, sina-
lizando como um faroleiro e iluminando o caminho seguro de 
volta. Retornávamos ao cais sempre a tempo de nos proteger 
contra quaisquer tempestades ou surpresas desagradáveis. 

Então, um dia, a Rosa Amarela saiu sozinha e voltou polini-
zada. Um escândalo abateu-se sobre nós! Antes, ela me contara 
sobre sonhos em que se via beijada por anjos, duendes e amáveis 
colibris. Para quem nunca se imaginara cair numa cilada, agora 
estava no meio de um pesadelo real, um redemoinho revolvendo 
a vida de todos. Com o incidente, a Roseira-mãe entristeceu; 
enquanto que o Jardineiro-pai emudeceu, diante de evidências 
inequívocas, implodindo de raiva e sentindo-se traído pela 
mais bela das belas. 

No estranho baile onde a sonhadora estivera, todos os cava-
lheiros escondiam-se por trás de máscaras, ocultando suas reais 
intenções, e ela não seria a única vítima. Ali, oportunistas sem 
escrúpulos disputavam ferozmente a vez de usufruir a doce 
seiva emanada de cada dama daquele lugar. Quando a inocente 
florzinha Amarela adentrou o recinto, despertou uma compe-
tição tão acirrada que logo se viu lisonjeada pelo galanteio de 
muitos. Contudo, a lei do mais forte se impôs e o mais valente 
do bando tomou a dianteira. Assim, ela conheceu as delícias 
de ser cortejada por um farsante Beija-flor, ao não perceber 
seus disfarces e nem resistir aos encantos insistentes. Afinal, 
ele parecia um príncipe imperial, com sua rica e ofuscante 
plumagem roxo-esverdeada. Mas era também um enganador 
profissional e outrora responsável por outras deflorações. 
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Então, quando a ingênua florzinha não tinha mais o que 
oferecer, viu-se abandonada pelo belo e traiçoeiro pássaro de 
bico grande. Sua alma perturbou-se pelo aflorar da consciência, 
ao descobrir-se mudada para sempre. Ao medir as consequências 
de seu desatino, desamarelou de envergonhada. Voltou correndo 
para casa, fecundada pelo pólen inoculado de quem a tocara. 
Não seria expulsa do paraíso, mas a tristeza alastrou-se por 
nosso jardim, outrora imaculado. O Jardineiro sabia que nada 
mais poderia fazer, apesar do choque inicial. Tinha apenas 
que aguardar o tempo passar. E se precaver contra futuros 
desfolhamentos. 

Por algum tempo fiquei intrigada e meditando sem entender: 
“Como é que alguém tão Florbela espanca o próprio destino e 
desamarela?!”. 

Mas o pior ainda estaria por vir e o paraíso perderia a paz 
de vez. A Rosa Branca sempre foi a mais afoita de todas. Nada 
aceitava, por mais que ouvisse a respeito dos perigos do mundo 
fora dali. Até que um dia, como se já estivesse escrito nas estrelas, 
ela demorou demais a voltar do passeio e nem sequer avisara a 
uma de nós aonde poderia ter ido. O Jardineiro preocupou-se 
além da conta e passou a noite às claras. Eu evitava encará-lo, 
para não cruzar com seu olhar atravessado, parecendo um 
felino enjaulado, numa aflição incontida e crescente. A Roseira 
refugiou-se no quarto a chorar, com o coração partido em 
pedaços e a clamar pela ajuda de Deus.

De fato, ela saíra quando todos estavam dormindo e caíra 
numa emboscada, aprisionada pelas garras de seres virulentos. 
Foi escravizada e violada. Cada sépala, afastada. Cada pétala, 
arrancada. O perfume, aspirado até nada sobrar. A cor branca, 
manchada por inteiro. E cada gota de seiva, usufruída por mais 
de um, no meio de um matagal espinhoso. O anjo rebelde desceu 
ao inferno, atormentado pelo furor de zangões insensíveis aos 
seus apelos, até desfalecer por inteiro. 
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Naquele terreno árido e hostil, nenhuma flor resistiria por 
muito tempo. Quando nada mais tinha para dar, foi descartada 
impiedosamente. Abandonada em condições deploráveis, perdida 
às escuras, não se sabe como, por um resquício de pura sorte, 
ainda voltou para o aconchego do lar. Mas retornou amargurada. 
A pele, arranhada. O cabelo e as roupas, desgrenhados. A alma, 
deprimida. E a intimidade, dilacerada. 

Chegou no sol quente do meio-dia, parecendo um espantalho 
fugindo da tempestade. E ainda teve de enfrentar um enlouque-
cido guardião. Diante do portão, ajoelhou-se pedindo perdão 
ao Jardineiro enfurecido e tremendo de ódio. Ele puxou-a pelos 
cabelos e a fez prostrar-se aos seus pés, grunhindo como um 
animal rastejante. Sem mais lágrimas para chorar, ela ficou 
cheirando o chão e esperando pelo fim. Ele levantou o braço 
forte e a mão cerrada tremeu suspensa no ar, mas não desferiu 
o golpe fatal. Considerou-a já quase morta. Amaldiçoando-a, 
apenas jogou-a para cima de nossa pálida mãe que, horrori-
zada, a tudo assistia, sem nada poder fazer. E afastou-se tão 
amargurado como se o sol que iluminava a sua vida houvesse 
se posto para sempre. 

A Roseira banhou-a em uma infusão de rosas sagradas e 
cuidou das feridas cálidas da filha, por dias e noites. Unguentos à 
base de ervas foram preparados e usados com suavidade em cada 
ponto manchado ou dolorido. No entanto, a mente adulterada 
da Rosa Branca continuou atordoada, consumida em pesadelos 
eternos. As pétalas irrequietas daquela desfolhada menina 
não se juntariam jamais. A Dália Branca e travessa de outrora 
murcharia sobre si; e, tal como a rainha da noite, fechar-se-ia 
para a luz do mundo, ao nascer dos dias e dias seguintes. 

Eu, por meu lado, fiquei sozinha em meu quarto, proibida de 
vê-la, atormentada e sem saber o que pensar. Nosso chão fora 
abalado, como se violado por vibrações sísmicas que causaram 
erosão na vida de todos. Meu coração ardeu por dias sem parar, 
por causa da funesta Rosa de Hiroshima que se abatera sobre 
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nosso lar. Apenas a Rosa Dourada vivia num mundo de expec-
tativas crescentes, com os pensamentos imersos na própria 
situação. 

Sabia que meu pai esperava muito de mim. Achava-me a 
mais ajuizada. A Roseira concordava com tudo, balançando a 
cabeça em sinal de aprovação. Então, assumi desde cedo nunca 
decepcioná-lo. Em sendo a mais velha, ouvia as outras duas 
contando seus dilemas existenciais. Uma era sonhadora além 
da conta. A outra, atrevida ao extremo. De um lado, um anjo 
dourado que incendiava a alma do Jardineiro, e, de outro, um 
anjo rebelde que inflamava seu instinto. Eu apenas tentava 
encontrar meu espaço nesse meio contrastante. 

Nos antigos e áureos tempos de paz, o mundo da juventude 
parecia perfeito e a vida por si só bastava. O encanto ilimitado 
da Rosa Amarela deixava o Jardineiro tomado de orgulho, pela 
fidalguia de tão bela prole, e como que ofuscado pela luz do sol. 
À medida que ela ia crescendo, se destacava de nós, com duas 
estrelinhas azuis iluminando sua face e um invejável cabelão. 
Imagino que até os girassóis se dobravam para ver aquele anjo 
sorridente passar e a brincar por ente eles. Porém, diante da 
temperamental e rebelde Rosa Branca, ele exibia um olhar 
indecifrável, vendo-a correr pra lá e pra cá. Quando eu me 
aproximava, ele se acalmava como quem olha pra lua, sorrindo 
e abraçando-me com ternura. 

O turbilhão dos fatos ocorridos era como rastos de estrelas 
cadentes rasgando o céu dos sonhos do Jardineiro. Mudou a 
cor do firmamento, pois tons terrosos invadiram seus pensa-
mentos, desnorteando-o por um longo tempo. O único brilho 
remanescente era o meu, e isso me trazia uma responsabilidade 
sem igual. Cerca de um mês após o triste episódio, o Jardineiro 
apareceu em meu quarto e me lançou um olhar tão profundo que 
eu jamais esqueci. A sua presença ali deixou marcas indeléveis 
para sempre. E exigiu que eu procurasse um Beija-flor à altura 
de minhas qualidades: “Meu anjo, você precisa escolher, mas 
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com todo o cuidado necessário, pois não suportarei uma terceira 
decepção”, disse ele, antes de encerrar a conversa. Por último, 
ainda enfatizou: “Você é minha última esperança. Não tem o 
direito de errar”, e retirou-se do recinto. Mas não me assustei, 
pois sabia o quanto confiavam em mim. Só então vi, quando ele 
virou-se de costas, fios brancos de cabelo mostrando o peso dos 
anos se passando, e da vida enveredando por largos caminhos 
da emoção, estreitados por dolorosos espinhos da razão. 

Como ilustre senhor da razão, o tempo não parou, e nove 
meses depois, o nosso Jardim-lar seria premiado pela chegada 
do fruto proibido, que intumescera exponencialmente no seio 
da Rosa Amarela. Enfim, nasceu um rebento roxo de macho, 
um botão fechado, no meio de flores tão singelas. Era como 
se fosse o embrião de um futuro jardim mais diversificado e 
menos sensível aos contratempos da vida. E ela parecia muito 
feliz, espelhando uma exuberância amarelo-ouro. Assim, aos 
poucos, o fruto-neto se tornou o centro das atenções e o ponto 
de convergência da família que, por algum tempo, voltou a 
sorrir. Porém, quando se passaram três anos, esse delicado 
equilíbrio foi atormentado mais uma vez, porque vieram atrás 
da Rosa Amarela e de seu descendente. Ela partiu feliz da vida, 
pelo reencontro com seu amor, levando consigo o rebento-filho. 

A Roseira-avó voltou a chorar, mas felicitou-a pela honra 
lavada. O Jardineiro-avô, que já estava apegado ao fruto-neto, 
também marejou os olhos, quando o garoto não quis soltar-se 
de seus braços, ao ser entregue ao estranho pai. Contudo, o 
Jardineiro ainda desejou-lhes boa sorte, concordando com 
a partida de ambos. Afinal, o nosso Jardim não seria mais o 
mesmo, como há tempos houvera deixado de ser. 

Enquanto isso tudo acontecia, eu pensava no compromisso 
de nunca decepcioná-los. Fiquei mais comedida. Jamais trairia 
a confiança depositada em mim. A consciência legara-me a 
prudência que faria esperar minha vez. Recebia convites para 
passeios e bailes distantes, mas evitava-os o máximo que podia. 
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Tentava controlar qualquer fluxo de impaciência que, de vez 
em quando, ameaçava aflorar em meu ser. E, como a solitária 
flor de lótus vermelha, desabrochava no meio de um pântano 
de dúvidas, à espera de um resgate final.

Ao mesmo tempo, percebia um olhar de ansiedade no 
guardião, por conta do relógio do tempo se movendo e nada 
relevante acontecer comigo. Só aos poucos ele foi permitindo-
me novos contatos e que eu recebesse visitas em meu próprio 
recanto. Enfim, tudo foi se passando de modo muito natural, 
acompanhando a mudança das estações se alternando. 

Ainda permitiu-me organizar o primeiro e último baile em 
nossa residência. No dia do meu casamento, o Jardineiro estava 
tão feliz que quase não me soltava, dançando comigo três valsas 
seguidas, enquanto meu recém-marido olhava de longe para 
a nossa felicidade. Esses foram os únicos momentos em que vi 
um sorriso brotar em seu rosto, depois de tantos contratempos. 
Parti para a lua de mel, deixando-o com lágrimas nos olhos. 

Por muitos anos, a energia emanada da Rosa Amarela des-
pertava-lhe sentimentos ensolarados de alegria e felicidade, 
que se estendiam a todas nós. Ele nunca imaginara que um dia 
seria tomado pela desconfiança e ciúme por causa da malícia e 
infidelidade de sua prenda mais exuberante. Algumas vezes, vi-o 
recuar quando a menina passava por ele, alisando a barriga, indo 
conversar com os sorridentes girassóis; os quais vibravam com 
a felicidade maternal cada vez mais evidente e à vista de todos.

Por outro lado, a Rosa Branca nunca mais ousou olhar para 
o lado de fora da casa-grande. E muito menos sair, enclausu-
rando-se por conta própria. Tornou-se uma flor de sal – dura 
como um cristal de rocha e aguda como um espinho. Murchou 
como um cacto do deserto, cuja seiva dissipou-se por causa do 
furacão que passara por cima de si. E, como uma ostra agredida, 
fechou-se para o mundo e nunca mais se abriu. Apenas viveu 
na companhia da Roseira-mãe e do Jardineiro-pai. E cuidou 
deles com o esmero de uma freira obediente, cumprindo o 
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juramento que fizera a si mesma, enquanto era banhada durante 
aqueles dias terríveis, de nunca mais abandoná-los. A calidez 
das feridas passara, mas uma mácula consumiu sua alma para 
sempre. Somente no precoce leito de morte, ele pediu-lhe: “Me 
perdoe, minha filha”. Ela apenas respondeu-lhe: “Eu te amo, 
papai”. Foi emocionante ver pai e filha se encontrarem, depois 
de tanto tempo distantes. 

Ele ainda havia sofrido com a ausência da ingrata e outrora 
predileta filha, que nem sequer o visitara nos momentos finais. 
Quando ela retornou da alegada viagem, ele já havia partido. 
Ela ainda se abraçou com a mãe, de um jeito pouco convincente. 
Depois se foi, e apenas vem nos visitar uma vez por ano.

Mas se ele ainda fosse vivo, teria orgulho de ver sua imagem 
esculpida nas faces meigas de meu primeiro filho, meu lindo 
rebento-vermelho. Por causa dessa semelhança, às vezes choro de 
tristeza, às vezes de felicidade, vendo os dois olhando pra mim.    

Para aliviar um pouco a saudade, assim que o dia raiou, nós 
fomos visitar a cova do Jardineiro, conforme repetimos há três 
anos. Lá deixamos quatro ramos de flores em sua homenagem: 
Vermelho, Amarelo, Branco e Sem Cor.  

 



Roberto Lima de Souza

A Casa de Pedra não saía da minha mente. Uma sensação 
de frio e calor ao mesmo tempo senti ao entrar naquela gruta. 
Os símbolos gravados nas paredes que pareciam garatujas de 
crianças, me eram por demais familiares. Alguns desenhos se 
assemelhavam aos que rabiscava inconscientemente nos meus 
cadernos do curso primário. Principalmente as espirais ou 
talvez caracóis que – eu lembro bem – costumava desenhar ora 
partindo do centro da forma circular, ora partindo da borda.

Outro signo semelhante aos meus traços infantis eram 
os que pareciam formar uma sequência de linhas dentadas 
como a borda de um serrote, formando conjuntos paralelos, 
ora tendendo para a direita, outras vezes com inclinação à 
esquerda. Sem dúvida, aqueles símbolos eram velhos conhecidos 
da infância, ou perdidos na minha memória.

Estávamos acompanhando a Professora Florence Jadou 
em uma visita a uma gruta no alto sertão. Em especial, uma 
denominada pelos nativos do lugar de Casa de Pedra. A minha 
companhia era, évidemment, para ajudá-la como intérprete, 
pois não entendo nada de arqueologia, espectrologia ou 
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mesmo antropologia, e ela não fala quase nada e menos 
entende de português.

No ano passado, quase não pude trabalhar, pois tinha se 
agravado a surdez que me afetava, sobretudo, o ouvido direito. 
Agora, ouvindo bem depois da cirurgia a que fui submetido, 
posso exercer plenamente o meu trabalho de intérprete. 

Ao ver aqueles desenhos, Madame Jadou referiu-se a eles 
como les signes du soleil et de la pluie et aussi de l’eau, ou seja, 
os signos do sol e da chuva e também da água. Eram usados 
para marcar períodos de plantio, de mudança de estação e 
ainda para indicar a presença de água aflorada ou submersa, 
como encontrada em algumas outras cavernas. Em suma, 
eram sinais que remetiam a algo real na natureza incorporada 
à cultura daqueles povos que por aqui viveram, amaram, 
passaram e morreram...  Eram pessoas que não separavam a 
natureza de sua cultura, nem comunicação de significação. 
Esses fenômenos sígnicos formam unidades culturais que não 
opunham cultura e natureza.

Era quase o final de um dia de trabalho quando Madame 
Jadou nos convidou a assistir um raro fenômeno. Íamos descendo 
a serra na direção da pequena cidade, quando observamos um 
maravilhoso pôr do sol. Daí a instantes, tínhamos uma visão 
privilegiada de um eclipse solar, do melhor ponto de observação 
do País. Algumas equipes de astrônomos tinham até se deslocado 
para algumas das cidades vizinhas. Madame Jadou pôs a mão na 
bolsa e, dela, retirou três pequenos retângulos de vidro muito 
escuro e distribuiu-os um para mim, outro para o nosso guia 
e o terceiro ficou com ela. Através daqueles vidros, passamos 
a observar o fenômeno... 

Gradualmente, o sol foi sendo encoberto pela lua que passava 
em sua frente... Era belíssimo, emocionante. À minha vista, o sol 
girava... Foi aí que tive a impressão de ver também girando, no 
sol, aquele mesmo desenho. Uma espiral tal como reproduzida 
no interior da caverna. Comentei o fato com Madame Jadou...
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– C’est une impression! Un effet produit sur tes yeux par 
une action de la lumière du soleil. 

Traduzi para o nosso guia: – Ela está dizendo que isso é uma 
impressão, ou seja, um efeito produzido pela luz do sol sobre 
os nossos olhos. 

De fato, era uma impressão. Mas mesmo depois de passado 
o fenômeno e ainda quando chegamos à pousada e durante 
alguns momentos durante a noite, aquela impressão permaneceu 
comigo. Fechava os olhos e via o desenho...

Na manhã seguinte, antes do café, enquanto Madame Jadou 
se preparava, resolvi fazer uma pequena caminhada pela cidade. 
Andava tranquilamente quando passa por mim uma jovem 
bonita, bem morena, que usava dois brincos que reproduziam 
aquele desenho. Voltei-me para ela e comecei a chamar:

– Moça, moça, ei! Você está me ouvindo?...

A jovem continuava em seu caminho como se não me escu-
tasse. De fato, não me escutava. Foi o que informou um garoto 
que por perto passava:

– Aquela moça se chama Jaci. Disse ele. Ela é surda mesmo. 
Sabe por quê? É porque a mãe dela é filha da chuva e o pai, um 
filho do sol. O que o senhor queria com ela?

O povo daqui é muito direto e espontâneo. Que responder 
ao menino? Dizer que eu queria falar com Jaci por causa dos 
seus brincos? E que história era aquela de filha da chuva e filho 
do sol? Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ou que ele 
me pudesse aclarar tantas outras, ouviu-se uma voz de longe 
a chamá-lo:

– Flúvio, venha depressa, menino! Estamos esperando há 
tempo!

E, sem nada mais dizer, lá se foi apressadamente o Flúvio. O 
garoto não usava camisa e, em suas costas, pude ver também o 
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outro sinal gravado em forma de dentes de serrote, como uma 
cicatriz amarronzada.

Voltei à pousada onde o café já estava servido. Quando toquei 
no assunto, a dona da pousada me disse para ficar tranquilo. 
Aquilo era uma velha história que se passava entre duas famílias 
primitivas do lugar. Não poderia ser contada assim sem mais 
nem menos. Para um assunto desses, era preciso um clima mais 
propício, e logo mais à noite eu saberia mais e em detalhes.

Madame Jadou e eu saímos, então, novamente para mais 
um dia de trabalho na Casa de Pedra em companhia do nosso 
guia, que já nos esperava à porta da pousada. Durante o trajeto, 
começamos a trocar ideias... Disse a Madame Jadou que gostaria 
de conhecer mais sobre os signos e contei-lhe que estava ansioso 
para saber da história das duas famílias daquele lugar: os filhos 
da chuva e os filhos do sol. Não era uma coincidência com os 
símbolos da caverna?

– Bien sure, Monsieur! (Seguramente! – respondeu-me ela).

Não sei por que, mas associei o fato aos signos da caverna. 
Mas como poderiam símbolos pré-históricos influenciar na 
cultura atual daquela gente? Talvez fosse uma manifestação 
do inconsciente coletivo, algo como uma memória ancestral...

Madame Jadou falou, então, da água e do sol como signos 
desde a antiguidade... Lembrei-me de Platão e dos filósofos 
naturalistas que buscavam a substância primeira formadora de 
todas as outras substâncias... Embora eu considerasse ser uma 
divagação espetaculosa, Madame Jadou insistiu que eu conti-
nuasse, pois considerava interessante essa via de abordagem.

Continuei, então: Platão tinha uma ideia muito semelhante 
ao que se lê no livro dos gêneses. “No princípio o espírito de 
Deus pairava sobre as águas...”. Para ele, assim como para os 
pitagóricos, a substância primordial era a Alma do Mundo, 
impregnada pelo espírito do que fecunda as Águas Primitivas. 
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Em geral, os pré-socráticos concebiam também a ideia de 
um universo gerado a partir de uma única matéria original. 
Brinquei até: a matéria-prima do homem foi a terra. A da mulher, 
uma costela, o que já melhorou. Mas, deixando a brincadeira 
de lado, os filósofos pré-socráticos discutiam mesmo a respeito 
da matéria-prima do cosmos. Para Tales de Mileto, era a água; 
para Anaximandro, era o Ápeiron, o ilimitado; para Xenófanes 
de Cólofon, era o mar, fonte de água e vento; para Heráclito de 
Éfeso, era o fogo, e o fogo periódico e eterno é Deus; já para 
Aristóteles, essa Prima Matéria era a potencialidade sem forma.

As ideias aristotélicas a respeito da Prima Matéria informe 
em muito se assemelham à descrição do Gênesis: “No princípio 
Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e 
vazia, e as trevas cobriam o abismo, mas o espírito de Deus 
pairava sobre as águas...”.

– Très, très interessant, Monsieur! Allez, Continuez!

– Que foi que ela disse? Perguntou o nosso guia. 

– Ela está dizendo que é muito interessante este assunto 
e pede para que eu continue, mas vou lhe dizer que já basta e 
que precisamos trabalhar.

–Ça sufit, Madamme. Il faut travailler!

Foi um dia de muitas anotações da Madame Jadou. Muito 
respeitosa, não tirava fotos dos desenhos da caverna. Copiava-os 
em sua prancheta e anotava a data e local.

Paramos para o almoço, pois o sol estava inclemente. Às 
três da tarde, retomamos os trabalhos, que transcorreram 
sem grandes novidades... Eu não via a hora de que chegasse a 
noite para ouvir o relato da dona da pousada sobre os filhos 
da chuva e do sol...

Ao fim da tarde, descemos a serra. Chegamos à pousada, 
tomamos banho e, logo à noitinha, tivemos a ceia com carne 
de sol e bolinhos de chuva. Para a conversa que teríamos logo 



 

98

mais à noite, não poderia haver cardápio mais inspirador: carne 
de sol e bolinhos de chuva!

Por volta das oito e meia, fomos chamados para o brejo. A 
temperatura começava a ficar bastante agradável, pois as noites 
são amenas na região serrana. Na solidão da noite, avistávamos, 
de longe, uma fogueira que já estava acessa.

– Em torno da fogueira, fica mais fácil falar – disse dona 
Nazaré. 

Este era o nome da dona da pousada. Ela falou ainda que 
convidara outras pessoas que já estariam lá e que a conversa 
seria bastante ilustrativa. Madame Jadou me jurara paciência, 
que eu poderia tudo lhe contar depois, mas desejaria estar 
presente àquela conversa, a qual não perderia por nada na vida.

Estávamos todos sentados no chão em torno do fogo que 
iluminava os rostos e lhe davam movimentos na escuridão...

– Parece que o fogo nos faz lembrar das coisas – disse Dona 
Nazaré.

– Estamos ansiosos para saber sobre os filhos da chuva e do 
sol... – falei, quase que cortando a sua fala.

– Está bem, Professor; mas antes de tudo, eu gostaria que o 
senhor conhecesse o seu Hélio e dona Luna. São dois legítimos 
representantes dos filhos do sol e da chuva. Um casal muito 
conhecido e querido na Cidade. 

Em seguida, dirigindo-se ao casal, ela acrescentou:

– Pode falar seu Hélio!... Fiquei muito feliz que o senhor e a 
dona Luna aceitassem o nosso convite. O Professor e a Doutora 
são pessoas estudiosas e gostariam de conhecer a origem dos 
filhos do sol e dos filhos da chuva.

– Pois assim será, dona Nazaré. Concordou seu Hélio. E, 
voltando-se, agora, para mim começou a sua narrativa:

– Olhe, seu Doutor, essa história de filhos do sol e da chuva 
vem de muito longe. Desde o começo aqui, eram mesmo somente 
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duas famílias. Uma era de gente morena e a outra, de gente bem 
branca. Os morenos sempre foram chamados de filhos do sol e 
os clarinhos, de filhos da chuva. Os homens e mulheres filhos 
do sol sempre se casavam entre si e, por outro lado, os homens 
e mulheres filhos da chuva também. Aconteceu que, com o 
passar do tempo e a chegada de outras famílias ao lugarejo, 
esses costumes foram sendo deixados de lado e os casamentos 
entre as duas famílias foram acontecendo. Só uma coisa não dava 
certo, como não dá até hoje sem que ninguém possa explicar 
a razão. É quando acontece de uma filha da chuva se casar 
com um filho do sol. Toda criança que nasce dum casamento 
desses tem o mesmo defeito. É surda. É como se fosse um aviso a 
quem não escutou o que sempre falaram os mais velhos. Agora, 
quando um filho da chuva se casa com uma filha do sol, nada 
acontece. Mas, com isso, menos chance de casamento para as 
meninas filhas da chuva que só devem se casar com rapazes 
também filhos da chuva. Mas, quase sempre, esses rapazes são 
mais chegados às morenas e, assim...

– É assim mesmo. Completou dona Luna. Mas com o passar 
do tempo, essas diferenças de cor na pele foram desaparecendo. 
Por causa disso, as moças filhas do sol usam brincos com o signo 
do sol... E desenhou, no ar, aquele símbolo... Os meninos filhos 
da chuva, muitos deles são marcados com leite de castanha 
nas costas com o signo da chuva – e desenhou no ar o formato 
de serrote. Isso serve também para atrair as meninas filhas 
da chuva...

Depois de ouvir as histórias, perguntamos aos dois, por que 
ele, filho do sol, se casara com ela, filha da chuva.

– E quem é que pode contra enchente de rio? – falou seu 
Hélio. – Ah! Foi essa força que se chama amor!... 

– Mas pagamos o preço por quebrar a tradição. – completou 
dona Luna. – Temos uma filha, chamada Jaci, que é muito bonita 
mesmo, mas nasceu um pouco surda. Essa surdez, que veio de 
nascença, foi se agravando até que ela ficou surda de vez. E isso 



 

100

tem causado situações muito constrangedoras... Às vezes, até 
pensam que ela é desatenciosa, distraída, mas...

Enquanto dona Luna falava, comecei a divagar... Com cer-
teza eu compreendia bem o que dona Luna estava explicando. 
Também eu já passara por situações semelhantes quanto à 
surdez que me afetava. E recordava até algumas delas quando 
a minha atenção é retomada pela voz de dona Nazaré, que se 
dirigia a seu Hélio:

– Seu Hélio, fale agora sobre a fogueira...

– Ah! Isso é importante. Disse ele. – Não é à toa que estamos 
falando sobre essas memórias antigas ao redor dessa fogueira. O 
fogo traz, sobretudo aos filhos do sol, a imagem das lembranças 
mais antigas, lembranças com as quais já nascemos... E nos faz 
ver, nas suas chamas vivas, as imagens dos nossos ancestrais... 

Pensei comigo como eram sábias as palavras do seu Hélio. 
Como me soavam platônicas as suas ideias... Onde aprendera 
tudo aquilo? Como que adivinhando os meus pensamentos, seu 
Hélio prosseguia:

– Muitas coisas, já nascemos sabendo. Agora, olhem a 
fogueira com a mente livre. O que assim fitá-la com o espírito 
autônomo e independente, haverá de arrebanhar lembranças 
trazidas pela voz do vento de um dizer sem precedentes. E verá 
se manifestar, em todas as coisas circundantes, vivas ou mortas, 
não apenas as imagens das coisas em que se pensa e se toca, 
mas as imagens sutis da nossa ancestralidade...

Fiquei pensando em suas palavras. Depois, deixei meus 
pensamentos livres... Olhei para a fogueira e, decorridos 
alguns instantes, pude avistar que se formava, aos poucos, 
a imagem de um menino desenhando, nas paredes, os signos 
do sol e da chuva...

* * *
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No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, 
estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, mas o 
espírito de Deus pairava por sobre as ÁGUAS. Disse Deus: “Haja 
LUZ”. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa; e Deus separou 
a luz das trevas. Deus chamou a luz “dia”, e as trevas, “noite”. 
Houve tarde e houve manhã: um primeiro dia.





Maria Betânia Monteiro

A canoa não suportava a carga. Três mulheres gordas. Duas 
intrigadas. Uma em cada ponta. A sentada no meio ocupava a 
função de conciliadora pela necessidade de esticar os joelhos. 
153 quilos mal distribuídos no corpo que tentava dizer a uma e 
a outra o que era certo e errado. Não se podia descrever ali proa 
e popa. Quem determinava ser frente e trás era a vontade dos 
remos. Em uma das pontas: 166 quilos. Bem distribuídos. Morena. 
Mamas encavernadas, quase imperceptíveis. Gargantilha natural 
na cor café forte. Orelhas: café forte. Pés: café forte. Dedos das 
mãos e dos pés: café forte. Palmas e plantas das mãos e dos pés: 
leite pingado. Face: pouco visível. Fugia das bochechas um nariz 
pontudo. A boca também fugitiva rendia-se a um vermelho-es-
curo quase roxo-claro. Dentes encardidos e serrilhados. Aqueles 
olhos pareciam nunca terem piscado, firmes no propósito de 
absorverem o mundo, as pessoas, os sentimentos. Era com os 
olhos que engolia os 172 quilos na outra ponta. Certamente 10 
deles reservados a cada uma das mamas nunca chupadas. Nem 
por criança, nem por aquele homem. Não tinha bico. Apenas uma 
auréola que as consumia na cor de canela gasta. O cheiro era de 
biscoito água e sal esquecido em pote de plástico. Acumulava por 
baixo daquele potencial materno, células mortas de no mínimo 
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15 anos. Tempo que, somado à sua infância, garantia-lhe 26 de 
quase vida. 26 era a idade média na sofrida canoa, que pelas 
camadas de tintas e ranhuras expostas na madeira, deveria ter 
idade semelhante. 491 quilos sem rumo. 338 intrigados.

A gordura dos três pescoços dificultava a articulação das 
três cabeças. Assim, 153, 166 e 172 diziam sins e nãos comedi-
dos. Olhar para baixo era uma aventura sempre a meio metro 
distante dos pés. Percebiam a água translúcida beirando a 
canoa. Translúcida que imagem alguma poderia ganhar gêmea 
no espelho do rio. Do rio pelado. E ali, tão perto, tão à mostra, 
tão vivas e tão obscuras, as vísceras fluviais: peixes para olhar, 
peixes para fritar no sal e limão. Pedras para serem jogadas 
fora. Folhas caídas do mangue na cor de rúcula fresca. Folhas 
cor de feijão-carioca. É o que se mostrava de perto. A gordura 
dos três pescoços roubava a relação erótica das mulheres com 
o oculto à mostra do rio. As cabeças só viam o que a luz batida 
na água, lançava: outra vez luz. Luz de sol. Luz de estrela. Luz 
de vaga-lume. Ausentes do risco profundo. Vingavam a vida 
na superfície das coisas. E percebiam tão somente o contorno. 
Jamais cônscias de estarem em estado desconforme à superfície 
da matéria, tal chocolate amargo e caldulento represado no 
pequeno bolo francês.

As palavras germinavam deste caldo, assim como as lem-
branças. 166 comia o silêncio. “Tenho certeza. Eu estava encos-
tada no muro da escola, é mesmo que estar vendo. Ralei meu 
cotovelo naquele cimento. Eu sempre me machucava ali. Quem 
já se viu fazer muro de cimento chapiscado com tantas pontas? 
Aquilo dói. O sangue começou a correr no braço. Ele veio não 
sei muito bem de onde. Secou com a barra da blusa. Me lembro 
bem. Uma blusa branca e preta. Meu sangue ficou marrom no 
tecido. Não me disse o nome. Meteu a mão no bolso. Disse para 
eu fechar os olhos e contar até dez. Senti que tinha colocado 
algo na minha mão. E depois perdi conta de seus movimentos. 
Abri os olhos e tinha um chocolate. Embalagem caseira. E longe 
da boca já podia sentir o gosto. Não sei se meus amigos ficaram 
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calados ou fizeram algazarra. Fiquei sem voz de dentro para 
fora e de fora para dentro. Tenho o desenho na minha cabeça. 
Eu o conheci primeiro”.

“Esse desenho teu é fantasia. Que nenhuma outra ele conhe-
ceu no tempo de escola. Só eu. É só olhar pra mim. Sou mais 
recheada por qual razão? Até banho de leite tomei. Nem preciso 
usar de tanta memória assim. Mãe tinha saído para arranjar 
ficha pro meu pai no posto. Estava com a perna bichada. Não 
sei dizer que bicho era. Saiu tão de manhã que os galos ainda 
estavam calados quando ela abriu a porta da rua. Pai gemia de 
dor. Gemia de tirar o sono dos vizinhos. Ouvi umas batidas na 
porta. Pensei que fosse mãe voltando outra vez sem a ficha da 
consulta. Deixei mãe entrar, mas sequer lhe dei minha aten-
ção. Pastorar o rosto de mãe era gosto do passado. Lá os olhos 
dela eram mansidão. Eu ancorava neles e sentia uma calmaria 
danada. Mas os bichos tomaram conta da perna de pai e o rio 
nos olhos de mãe virou foi pedra. Mais de ano pelejando com 
o velho. A gente pensava tanto naquela perna que esquecia de 
pai. Quando me dei coragem de olhar para trás, que mãe que 
nada. Era ele quem batia na porta. A cara de sono explicava sem 
palavras. Foi oferecer ajuda. Levou uma garrafada. Mistura de 
ervas e melado. Disse que eu podia dar três colheres por dia, 
sempre perto da hora de comer. Tinha pouca idade, mas com 
mãos bem responsáveis de tanque, roupa e sabão de banha. Pai 
deixou de gemer. A gente viu pai. Estava magro. Mas não como 
aquele homem. Nunca estive com homem tão magro. Não sei 
como andava em pé. Pai tinha umas fendas no rosto. Dava pra 
formiga brincar de canoa quando o suor escorria. Os caminhos 
fundos. Pai estava se deixando afogar nele mesmo. Mãe dizia 
antes da garrafada: ‘Teu pai naufragou nessa doença. Tem risco 
de perder o fôlego para sempre. Nenhum cristão fica vivo nessa 
fundura’. Mas pai ficou de todo bom. Voltou à superfície. Só não 
ao trabalho, assim mesmo porque não queria. A idade já lhe 
tinha dado o direito aos aposentos”.
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As confissões envelheciam a canoa. Nem madeira de lei 
aguentava o peso de tais palavras. Não fosse o rio fazer a embar-
cação completar um giro perfeito em torno de si, o falatório 
faria outros sulcos nas baixas paredes, outras tintas ficariam 
expostas, talvez o rio se fizesse presente ali dentro. Aquelas 
águas não percorriam caminhos inéditos. Apenas construíam 
formas fechadas em si mesmas. Da geometria do percurso 
surgiam as mesmas paisagens. 153, 166 e 172 viravam conversas 
em torno de seus próprios peitos. Doloridos. Paisagem e senti-
mento encalhavam-se no redemoinho fluido das lembranças. 
E eram elas, as lembranças, que saltavam sem obstáculo para 
o mundo. Aquelas bocas, desenvolvidas de mastigar, abriam-se 
e fechavam-se, ruminando saudades. Desesperos. Vidas vivas 
e sem vida. Ali, vidas passadas a sujo.

Do leve balançar de corpos pesados promovido pelo movi-
mento da canoa, nasceu o silêncio. Denso. Custoso. Queriam 
elas queimar o presente (fazê-lo inexistente). Enchê-lo de lenha. 
Vê-lo incendiado para em seguida esperarem o vento da noite. 
O vento de apagar chamas, de libertar a fumaça para o encontro 
com as nuvens. Na noite, o presente se tornaria brasa dando 
lugar ao sonho – manicômio do passado.

Na manhã, com luz e calor, 153 metia-se a fissurar o tempo 
da canoa. Fazia papel de vento, tornava o presente, presente, 
embora inofensivo. Sua causa era segura, jamais construiria 
passagens para o futuro. Esgotava-se na necessidade de reso-
lução concreta. As dores que sentia no joelho, nascidas ainda 
na infância, tiravam as tripulantes da letargia. Era preciso 
acomodar-se melhor. Encontrar posturas menos desagradáveis. 
Pedia socorro às duas da extremidade. Não sem antes buscar 
resgatá-las em seus lambuzados passados, oferecendo-lhes 
palavras refazedoras.

“Nunca confessei como encontrei ele. O que isso tem de 
importante? Somos o que somos e não é possível mudar. Não 
ainda. Vocês não sabem o começo da minha história. Um dia 
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eu ainda conto. É preciso coragem para certas coisas na vida. E 
acho que a gente precisa lembrar o lado bom também. Não houve 
apenas momentos ruins, não é verdade? Esta que vou contar, 
vocês me prometam guardar segredo. Eu já tinha cem quilos. 
Para minha altura, cem é um bocado de peso. Ele me veio todo 
cheiroso. Não de perfume. Era de hormônio macho entranhado 
na roupa. Trouxe nas mãos as rosas mais cheirosas na minha 
memória. Especiais, disse ele: ‘Essas podem lhe fazer cheirar 
por dentro’. Dei risadas dobradas. É claro que pensei numa cena 
erótica, me permitam a franqueza. E rápida como a vida dos 
sonhos, vivi uma tarde quente de prazer. Rindo diante dele, com 
aquelas rosas na mão, parecia que a fantasia recém-construída 
era lembrança vívida. Ele anunciou: ‘São para comer’. E fiquei 
sem saber se triste ou feliz. Para mim caíam bem as rosas em 
outro compartimento. ‘Já estão lavadas, prove’. O vazio de não 
preencher minha fantasia me fez faminta. Comi as pétalas 
tão rapidamente, que gosto nenhum eu pude sentir. Fossem 
cenouras, bananas ou chuchus, teria sentido igual dissabor. 
Nestas condições gostoso mesmo é de sentir o estômago farto. 
Farto ele (o estômago), farta eu. Depois das rosas sobrevieram 
doces. Não falou nada. Tirou da mochila um saco de nego-bom 
banhado ao leite. A mochila dele era um mistério. Parecia ter 
fundo falso. Sempre carregando algo para adormecer: balas, 
chocolates, mel, torrões, biscoitos. Às vezes penso que aquele 
era o seu estômago postiço. Disse uma vez isso a ele, no que me 
respondeu ser o seu coração. Quem já se viu coração nas costas? 
O que eu fiz com o nego-bom? Desembrulhei um por um e comi 
um por um. Desta vez com bastante calma, mas sempre inebriada 
pelo papel furta-cor que os embalavam. Nem me lembrava das 
pétalas me fazendo cheirar por dentro. Ele era cheio de surpre-
sas. Meus dentes enegrecidos de bombom e ele se derretendo ali 
na minha frente. Estava no meu quarto, com a visão de acesso 
à sala. Os sofás estavam vazios e a televisão desligada, isso nos 
garantia o direito de fechar a porta. Segurou-me com seus 
dedos magros e compridos e me apertou contra o seu corpo. 
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Desceu a língua dele na minha boca, deixando os meus dentes 
brancos outra vez. Como fiquei excitada, e se ainda tivesse as 
rosas nas mãos, fossem ou não de comer, faria real o meu sonho 
lúcido.  Jogou-me na cama com tanto vigor, que gemeu – a cama 
e não ele. Tirou a minha roupa e me contemplou docemente 
por alguns minutos. Novamente a mochila. Agora mel. Com a 
disposição de uma lesma, traçou um caminho pelo meu braço 
direito, começando pela palma da mão. Percorreu o membro 
todo. Atravessou o meu rosto, na altura do queixo, desceu para o 
braço esquerdo, finalizando no mindinho. Começou novamente 
a traçar o percurso. Desta vez pelo queixo, compondo uma linha 
perpendicular que encerrava no meu umbigo. Ali represou todo 
o mel da garrafa, que em seguida transbordou pelas dobras 
da minha barriga. Depois fez a limpeza. Com a língua. Língua 
carnuda. Mais que todo o seu corpo. Lisa. Cheirosa. O espaço 
entre inspiração e expiração tornava-se cada vez menor no 
meu peito. Por favor, me ajudem aqui”.

As duas das extremidades sequer entreolharam-se. Não 
foram sensíveis ao sabor diferente na última frase dita por 153. 
As lembranças confessadas pareciam acrescidas de glutamato 
monossódico. Tanto que esqueceram o sentimento de raiva pelo 
magro. Os rostos de 166 e 172 ainda aprisionados na narrativa 
foram surpreendidos pelas mãos de 153. Elas abanavam como 
peixe vivo, frito em tacho quente. Enfatizavam o pedido de ajuda:

“Venham aqui. Preciso mudar de posição. Minhas nádegas 
estão dormentes. Quero tentar me sentar nesta madeira aqui, 
um pouco mais alta”.

Ali, tão arrematada pelo presente, 172 iniciava a fala. “É falta 
de carne na bunda. Se tu prestar atenção direitinho, essa mala 
toda aí é só largura. Tem nada de bunda não. Vê eu. Tenho esse 
peso todo, mas por aqui não passa nenhum formigamento. Nem 
na bunda nem na outra parte. Tu tem que esperar um pouco. 
Faz tempo que me paro nesta posição. O lombo tá pesado. Vou 
me mexer aqui devagarzinho pra depois te ajudar. Faz assim: 
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segura ali atrás de tu, que a madeira não está rachada, e empurra 
teu corpo com a ajuda dos pés. Vai aliviar um pouco. É o tempo 
que eu já posso ensaiar ficar de cócoras e te dar uma força.”

A canoa não era das menores. Guardava espaço suficiente 
para seis pessoas não engrandalhadas. Naquele caso: três pessoas 
em peso de seis, ocupando cada uma o peso de duas, como se 
andassem em duplas siamesas. 153, 166 e 172 talvez pudessem 
deitar, mas a postura horizontal era um risco para elas, que 
ansiavam o movimento.

Foi a paralisia que lançou as três mulheres na embarcação. 
O céu estava livre de nuvens. Os poucos que beiravam o rio 
adormeceram seus afazeres e prostraram-se diante de 153, 166 
e 172. Braços dados, as três formavam um paredão de impedir 
a passagem do vento e insistente como só ele consegue ser, 
encontrava caminho nas pequenas aberturas deixadas pelo 
encontro de pernas, braços e pescoços. Aberturas fechadas 
de fazer vento assobiar choroso. A verdade que professa ser 
os obstáculos, fortalecedores, ali ganhava imagem a olho nu. 
Redemoinhos viris emergiam em grande altura eriçando a areia 
barrenta por trás dos corpos redondos.   

Os passos curtos, pesados, difíceis e cheios de vontade 
avançavam em direção à água. Três trovões estéreis de raio 
travestiam o rio, de mar. Ondas embora que baixas, varriam 
com água doce as pedras depositadas nas encostas. Árvores 
quase escalpeladas pela macheza do vento lutavam para se 
manterem físicas no chão.

Levaram dois dias e três horas no cumprimento do percurso. 
A cidade parou. Seus pouco mais de dois mil habitantes empo-
leiraram o Largo da Passagem, espreitando o maior evento já 
vivido desde a emancipação de Florestinha.

A pintura sonora tornava-se parca. Dali só se ouvia o choro 
do vento, o ranger do chão, o frenesi das árvores e a marola do 
rio travestido de mar. Nem cachorro, nem garça, nem gato e 
nem menino possuíam o desejo de fala.
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Ao sentir os passos pesados, o velho rio recuou de pouco 
medo, para em seguida, emprestar a barra de sua estreita saia. 
Esticou o que pôde antecipando a chegada das três mulheres. As 
plantas dos pés quentes foram vigorosamente resfriadas. Uma 
rajada de vapor subiu veloz e fez-se nuvem, submissa ao céu. 
Sob o manto cinza mais que escuro, a multidão se desformou 
com medo d’água. Despencavam gotas tão robustas, que tocas 
foram escavadas bruscamente no chão.   

No largo havia passagem de sobra. Viva alma se tornava 
presente (menos ainda as almas das três mulheres. Naquelas 
fartas residências há tempo que não se arriscava inquilino). 
Ali, os três corpos vazios abeiraram-se à segunda etapa de 
suas jornadas. Careciam de escalar o rio até a altura da magra 
canoa. Sem plateia e sem ajuda, suspenderam toda a raça de 
movimento. Ouviam as gotas caindo pesadas peneirando o chão. 
Sentiam um bafo na altura das batatas das pernas. 

Vazias também de medo, diminuíram ainda mais o estreito 
do vento entre elas. O assobio avançou na escala sonora, em nota 
mais agoniada registrada pelos cães de Florestinha e cidades 
adjacentes. Foi que os pequenos redemoinhos maturaram em 
transtornados furacões. Chuparam as mulheres, arrancado 
suas raízes. Rodopiaram brabos, que ali dentro, 153, 166 e 172 
puderam supor a aflição dos cajás no bueiro do liquidificador. 
Subiram camada superior às nuvens para depois descerem 
velhos e sem força, depositando as três jovens mulheres na 
canoa, em sono mais que profundo.

A chuva acompanhou três fases da lua e nunca esqueceu 
em gota alguma, de se esquivar do rio. Não para impedir que se 
tornasse mais rio ainda. Não para lhe castigar. Só para preservar 
o sono de 153, 166 e 172. E preservou até que juntas começaram 
a sonhar. Com o futuro. As três acordaram de súbito, no mesmo 
instante de tempo, como se tivessem sido alvejadas por agulhas 
pesadas e pontiagudas. Ali passariam dias com status de der-
radeiros, buscando sobrevivência nas respostas não obtidas. 
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Viva alma ousou espiá-las. E mesmo, se por muita força 
e vontade, quisesse, não conseguiria. Tão forte era o brilho 
da água que as mulheres submergiam numa cortina de luz 
incandescente. Nem o magro com seu poder de conquistar sins 
em troca de doces conseguiria licença para espreitá-las. Àquela 
altura o magro se esquivara de ser viva alma. Outras mãos lhe 
ofereceram o paraíso mórbido de João e Maria. 

João e Maria foi a primeira das inúmeras histórias sem 
fim, contadas pelo magro. A preferida de 166. Depois de sua 
performance no muro chapiscado, sucederam afagos em embos-
cadas armadas no percurso da recém-fisgada. No retorno das 
obrigações cada vez menos desejadas da escola, 166 pegava o 
rumo de casa. Sempre enfeitada. Perfume. Fitas no cabelo. Batom 
mais de moça que de menina. Sutiã de alça desavergonhada 
escorrendo no ombro, por baixo da blusa regata. De mochila nas 
costas, o magro sacava dali o afago. Um dia bombom caseiro. 
Outro, flor de chocolate. Torresmo crocante para encher todas 
as coroas dos dentes. Mel represado em pequenos plásticos. 
Balas, chicletes, pirulitos. Suas preferidas: pedrinhas de leite 
condensado.

Ele chegava sorrateiro, camuflava-se na fumaça de areia 
armada pelas, cada vez mais, pesadas passadas de 166. Não 
dizia boa-tarde, nem psiu. Sua preferência consistia no “era 
uma vez”... E foram muitas as vezes em que contou histórias. 
A primeira: João e Maria. Depois vieram Couro de Piolho, O 
Marido da Mãe d’Água, Pele de Urso, Chapeuzinho Vermelho, 
A Galinha dos Ovos de Ouro, A Raposa e as Uvas, A Velha e a 
Criada, O Gato de Botas, O Cão e a Carne, O Papagaio Real, A 
Princesa de Bambuluá, A Roupa da Carimbamba. Histórias 
usurpadas da audiência antes do fim: “Vou deixar João e Maria 
aqui, no meio da floresta. Quem sabe amanhã encontram alguém 
para ajudá-los. Ou... quem sabe não é desta vez que vosso pai, 
choroso e arrependido, resgata-vos no meio da imensa mata. 
Quer pedrinha de leite condensado?”.
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Assim foram passando os dias até que 49 se tornaram 166. Até 
que seios viraram mamas. Até que abdome se tornou inacabável 
ventre. Até que 15 se tornaram 26. Até que a casa com tijolos 
de paçoca, paredes de biscoito recheado, janelas agridoces e 
telhado de bolo de chocolate consumiu a floresta de João e 
Maria e também a escola, e também as ruas, o bairro, a cidade 
onde morava a família e os sonhos de 166.

Foi com motivo pesado e profundo que 166 desarranjou 
destino no magro. Não menos pesadas e não menos profundas 
foram as razões de 172. Tendo o pai recuperado o direito de 
permanecer vivo e o restante da casa o direito de dormir apenas 
por sentir pesar as pálpebras, a filha então nova e leve passou 
a cortejar a imagem daquele homem. Vezes constantes, uma 
atrás da outra, revivia a face sonolenta do magro. Revivia as 
suas mãos segurando virilmente gargalo e o fundo da garrafa. 
As primeiras visões lhe faziam acessar o frescor pelas noites 
dormidas sem o gemido do pai. A calmaria retomada nos olhos 
da mãe. Depois? Depois pouco importava o milagre operado pelo 
líquido benfazejo. Fixava lembrança naquelas garras. Sentia-se 
no lugar da garrafa. Como se pescoço e fundo fossem seus. 
Suas carnes passaram a corar de desejos. Consumiu todas as 
possibilidades dadas pela aparição do homem. Já se tinha feito 
garrafa, porta, chão. Assim motivou-se ao segundo encontro, 
desta feita não mais casual.

“Moço, pode abrir a porta? Tá fazendo frio na calçada. 
Moço, era só pra agradecer... Meu pai está muito bem. A perna 
dele não tem mais nada. Mãe tá feliz agora. Disse que foi causa 
de sua gentileza. Sabe aquelas pedras nos olhos dela? Viraram 
água. Ontem mesmo transbordou uma gota. Mas foi de alegria. 
Pai subiu no coqueiro. Coisa antiga que ele fazia. Você tá me 
ouvindo?” 172 contou ali, escorada na porta, sua breve vida. 
Esmerou as lembranças, colocando para fora as de seu agrado. 
Contornou os desfechos, dando uns cachos a mais. Tanto falou 
que o silêncio chegou voraz. Comeu-lhe palavras e ânimo. 
Sentindo-se cansada, deixou-se escorregar pela madeira até 
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tocar o chão. O sol já vinha pesado quando a porta rompeu a 
espera. O semblante magro, marcado de lençóis e nada assustado, 
recolheu sem esforço o corpo, depositando-o em sua cama. 
Sentou-se num tamborete de madeira torneado e ilustrado com 
pirógrafo. “Você me oferece um copo d’água? Acho que passei 
tempo demais no sol”. O homem voltou segurando uma garrafa 
semelhante a que havia deixado na casa do pai. “É doce. Pensei 
que fosse água. Mas está boa. O sol salga a boca da gente”.

Deu-lhe água: muita. Palavra: nenhuma. Não era preciso. 
Ali proliferaram imagens para uma estação inteira. No fim de 
três meses começava o verão. E os quentes de dentro somados 
ao de fora pediam água doce de vizinho. Todo dia um pouco 
mais. Sempre pela manhã. Assim caminhou o tempo até as 
primeiras gorduras acumuladas na axila. Foi o ponto em que 
banhou-se em leite pela primeira vez. Privada do agrado lácteo 
na mesa de casa, não saciou as quenturas apenas no banho, bebeu 
todo ele. E tantos foram os banhos que os peitos lhe cresceram 
recheados de brancura. Era deles que o magro extraia a razão 
da ira entre 172 e 166. 

Após os constantes banhos lhe vinham as mãos pontudas 
massagear os inexistentes bicos. O homem se apossava daquelas 
colinas, cheio de macheza. Elas, instigadas, alvejavam bebida 
densa, doce, branca. O magro aparava o líquido com panelas 
velhas, algumas sem cabo. Todas firmemente lustradas. 172 
esperava o dia em que cravasse a boca em suas aréolas. Voltava 
para casa com os peitos fervilhando. Incensando a sala, cozinha, 
banheiro, quarto com o cheiro doce. Dos parcos 38 passou aos 
fartos 172. E em ocasião alguma teve o privilégio de sentir 
a aguda boca tocar em versos de seu corpo. Ponta qualquer 
penetrou-lhe orifícios. 

172 visitou o homem todas as manhãs de sua vida. Todas as 
manhãs viu-se moça vertendo leite denso. Sentiu de domingo 
a domingo, ano após ano, a angústia de não ser habitada. Seus 
peitos fabris despertaram as narinas diabéticas do pai. E um 
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dia, cansado de desnutrir-se com bolacha e café mais chá do 
que café, o pai inspirou-se no direito de reintegração de posse 
e mamou a filha até a última gota. Dia seguinte 172 saiu de 
casa para nunca mais voltar. Ancorou sacolas de trapos na toca 
do vizinho. Recebeu banho de leite e nenhuma palavra. Suas 
mamas voltaram a encher, não mais doces. Salgadas. Foi aquele 
leite, a primeira peça do dominó a desabar. 

Jamais tendo experimentado o sabor dos mucos de 172, 
o magro pôde perceber a intrusão do sal. Levou as panelas 
para o fogo. Numa acrescentou um farelo marrom, no que se 
transformou em apetitoso chocolate. Noutra lançou mel e fartas 
porções de castanha, materializando torresmos. A derradeira 
nada colocou. Apenas deixou apurar, saindo do pastoso ao 
sólido, do sem forma aos quadrados. Embalou as guloseimas em 
saquinhos. Uns cor-de-rosa, outros amarelos, a maioria furta-
cor. Abrigou a metade em sua mochila, deixando o restante ao 
alcance de 172. Esvaziada pela segunda vez em menos de 24 
horas, perdeu aquilo que lhe sobrava: apetite. 

172 esperou que o magro cruzasse a soleira e se apagasse 
na curva. Rastreou seus andares encolhendo-se em muros, 
largos arbustos. Mas nem carecia. O homem não olhava para 
trás, nem por apelo de apitos, latidos de cachorro e de raras 
buzinas. Seguia retilíneo. Estacionou os gestos já perto de 
uma árvore. Ocultando-se no tronco, observava a passagem 
de moças e rapazes igualmente portadores de mochila. Vinham 
em bando, barulhentos. Aqui, acolá um desgarrado. Ela tam-
bém. Na frente, passos ligeiros açoitando o barro do chão. Pega 
rumo distinto. Ao vencer a árvore que esconde o magro, este 
sai manso perseguindo seus passos. 172 estéril de qualquer 
sentimento, apenas acompanha a sucessão de fatos. Vê que 
ele fala sem parar e a moça roliça sorri em igual frequência. 
Descobre o lar das palavras do magro. Percebe que retira da 
bolsa os quadradinhos embalados em papel furta-cor. Oferece 
esboçando sorriso custoso. A guloseima recentemente despida 
é cuspida por gesto da boca. 166 sente o sal sangrado. Com o 
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rosto entregue ao desespero, ele oferece outra, outra, outra e 
outra doçura. Todas rejeitadas. 172 não fica alegre nem triste. 
Retoma o rumo de sua recente casa. 

Deitada no chão da sala, montada de almofadas e jarro de 
postiças flores, adormece sem direito a sonho. O magro imbuído 
de todo o fracasso, expia os pecados de 172 fincando as alças 
da mochila em seu corpo. As alças descem ardidas dividindo 
em abas o couro. Das fendas abertas sangue em pó despenca, 
colorindo o chão cinza. 172 não desperta. Parece encontrada no 
sono vazio. Desde aquele dia passou-se a comprar açúcar para 
acrescentar ao leite. Alguns doces de morango foram testados, 
mas o pó vermelho trazia mais desgosto do que gosto. 

Florestinha nunca soube o que se passou nas entranhas 
daquelas três mulheres. As superfícies engrandalhadas e bri-
lhosas de tão elásticas dispensavam a ancoragem de circos e 
parques. Satisfaziam nelas os desejos de risadas. Tão largadas 
de todos eram as três corpulentas mulheres que jamais foram 
resgatadas da tentativa de naufrágio.

“Sequer sinto meus joelhos. A dor entorpeceu os dois. Estão 
quietos agora”, disse 153 interrompendo nada. “Estão cansadas. 
Vejo o passado serpentear a fronte de vocês”. Os 338 entreo-
lharam-se e permaneceram rejeitando a toada. “Depois de 
você cuspir a bala salgada e de você receber golpes de alça, ele 
foi refrescar em mim. Nunca teve seus repentes contrariados. 
Deitado sobre as minhas pernas derramou palavras e mais 
palavras. Aquilo me enjoou. Arranquei a mochila de suas costas e 
fui feliz até a última bala. Tinha algo ali que eu não sabia dizer o 
nome. Chorei tão profundo que as lágrimas ficaram enterradas. 
Pareciam mesmo iguarias de encanto. Não passou meio minuto 
e um rio de imundícies verteu da minha boca. Eram líquidos, 
papéis de embrulho e palavras. Todas afiadas em lembranças. 
Sem remediar o abrir e fechar da boca, pois aquilo não tinha 
remédio, lambuzei seus ouvidos. Entreguei meu passado por nós 
esquecido. Já era magro, ainda mais magro, quando paramos 
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juntos ao lado do carrinho de pipoca. Eu ainda miúda, não vi os 
seus olhos. A imagem encerrava na altura dos quadris. Curiosa 
que estava para saber o que havia de resto dedilhei seu órgão 
genital, acreditando que dobraria o tronco. Em lugar disto, 
um maciço algodão-doce desceu a altura de meu rosto. Passei 
a ter fome de pipoca e açúcar todas as tardes. Depois a fome 
ganhou novos rumos”.

A confissão de 153 não alterou movimento circular empreen-
dido na canoa. Sem falas, concordaram entre olhares não haver 
propósito subscrito no dedilhado. Humanos da infância não têm 
substantivos no desejo. Requerem apenas os modos qualificadores: 
bom, gostoso, macio, farto, firme. Ali não jazia culpa.

Os 491 quilos jamais intentaram retocar Florestinha. Naquele 
chão, não cabiam corpos robustos, a não ser os projetados para 
rir. O magro, pelo que se ouve dizer, andarilha entre agrados 
planejados. Desde que foram expulsas as três da pequeníssima 
cidade, contam de outras esbeltas ganhando medidas ovaladas. 
As artes e as manhas do magro, ao contrário dos que ainda 
pensam, não vivem em anonimato. São de conhecimento alheio. 
Enquanto costureiras maquinam vestidos justos para apetite 
dos moços, homens e mulheres bosquejam os destinos das 
próximas risadas. 

 



Guilherme Henrique Cavalcante

Naquela manhã, Frígida levantou-se cedo, preparou seu 
desjejum, tomou um banho e se vestiu. Finalmente chegou o 
grande dia. O dia do retiro para o Convento das Irmãs Marcelinas 
de Pés Descalços. Frígida, mulher de meia idade, solteirona 
por mérito da sua antipatia, empregada em repartição pública 
municipal, passava as manhãs e tardes carimbando papéis e 
atendendo a telefonemas: “Prefeitura de João Pessoa, depar-
tamento de recursos humanos, Frígida falando, bom dia”. Era 
uma mulher de firmes valores morais, daquelas que, quando 
falam, enrugam os cantos dos olhos graças à expressão severa 
que imprimem em cada palavra. Frígida, católica fervorosa, 
finalmente ia passar um final de semana inteiro dedicado a 
orações e louvores ao Senhor. 

Quando pronta, saiu apressada pela rua e, em meia hora, 
chegou à rodoviária. O ônibus sairia às nove horas em ponto. 
Faltavam cinco minutos. Saiu em desabalo e, quando alcançou 
a plataforma de embarque, o ônibus já estava ligado. Frígida, 
desesperada, agitou os braços a fim de que o motorista a per-
cebesse enquanto se aproximava. Funcionou. Galgou os três 
degraus da entrada do veículo em passo de marcha enquanto 
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refazia o penteado com os dedos finos. Voltou à pose de 
mulher-moça-recatada. 

Apressada da vida, Frígida não percebeu que entrara no 
ônibus errado. Em vez de tomar o transporte para o Convento 
das Marcelinas de Pés Descalços, embarcou no ônibus com 
destino à Tambaba – afamada praia de nudismo. 

Lá dentro, no conforto da sua poltrona e na inocência do 
“não saber”. Sacou seu terço e pôs-se a dedilhá-lo ao sabor 
das “ave-marias”. De esguelha, passou a espiar os compa-
nheiros de viagem. Iria algum deles ao convento também? 
Na certa. Continuou suas orações, contudo, ao embalo do 
ônibus, adormeceu. 

– Eu primeiro!!!

Um grito. Frígida despertou assombrada. Os demais pas-
sageiros estavam ensandecidos. Ela, então, interrogou a sua 
vizinha de assento: 

– O que está acontecendo?

– É um ritual – respondeu a outra com olhos faiscantes. 

– Ritual...?! Que tipo de ritual?!

– Mulher – principiou a desconhecida com um tom excitado 
– o ritual para quem nunca foi à Tambaba. Vo... Você vai pela 
primeira vez? 

– Tambaba?! – Frígida arregalou os olhos – Valha-me, Deus, 
aquela praia de nudismo?! Valha-me, Nossa Senhora!!!

Tarde demais, a vizinha já estava aos brados: 

– A coroa aqui está indo pela primeira vez também. A pró-
xima a ficar nua é ela!

Frígida, muda, sustentou uma expressão entre atônita e 
desesperada. Nesse instante, três calças voaram pelo corredor e, 
logo atrás delas, vieram os donos inteiramente nus. Frígida, que 
ruborizava quando mirava o bumbum dos querubins estampados 
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em convites de batizados, tornou-se cálida. Vermelho tomate. 
Ainda mais quando fitou um rapagão de vinte e poucos anos, 
com pinta de surfista e tatuagens dançando a conga quase em 
frente à sua poltrona. 

Frígida pegou-se com a sagrada família e com toda a paren-
tela sacra: 

– Valha-me, Maria, Jesus e José! São João Batista, Santa 
Isabel, Sant’Ana... 

A sua vizinha de assento havia tempos já estava sem blusa, 
como a maioria das moças dali. Mais calças e bermudas voaram 
e uma música com batida forte invadiu os ouvidos da beata. 
Que refrão era aquele? Falava em um beijinho e em um ombro. 
Foi a gota d’água. Não ficava ali com aqueles hereges nem um 
instante a mais. Amealhou seus pertences. Enrolou entre os 
dedos o terço e foi ralhar, aos berros, com o motorista. 

– Pare este ônibus! Abra já a porta! Cuide!!! Não fico um só 
instante mais com esses adoradores de Lúcifer. 

O motorista, entre risos, obedeceu e seguiu viagem sem a 
carola. 

Ela, ainda furiosa, enquanto penteou com os dedos o cabelo 
em desalinho, deu graças ao Pai por ter se livrado daquela 
armadilha do Tinhoso. 

Contudo, Satanás era ardiloso. Frígida, que nunca teve 
as palmas das mãos quentes, sente até hoje calores e suores 
sempre que lembra daquele rapaz com tatuagens e atributos 
tão bem delineados. 

 





 

Edson Amaro de Souza

Fico a imaginar o que teria acontecido à adúltera do 
Evangelho, aquela a quem conduziram perante o Mestre, todos 
com pedras nas mãos, esperando o veredicto. Agacha-se o 
Nazareno e começa a escrever no chão. O que Ele escrevia? João, 
o apóstolo bem-amado, único dos quatro evangelistas canônicos 
a contar esse caso, não o revela. Todos nós sabemos as palavras 
imortais que o Salvador proferiu e só podemos supor as que 
Ele escreveu. Talvez os Dez Mandamentos que, séculos antes, 
o Senhor escrevera nas pedras. Então, deixem-me usar esta 
hipótese. Estão lá os Dez Mandamentos. E quem poderá dizer que 
nunca infringiu um deles? Os acusadores enrubescem, deixam 
cair as pedras e se afastam, vencidos. E demos nós graças a Deus 
por não ter o Messias querido aproveitar sequer uma daquelas 
pedras para erguer Sua Igreja. Nem as pedras trazidas do Sinai, 
Ele quis. Destas, aproveitou só os ensinamentos. No que dizia 
respeito a pedras, bastava-lhe Pedro.

Mas o que fazia naquele tempo uma adúltera salva da 
morte? Se eu não o sei por não tê-lo dito o Evangelista – e não 
podemos tirar-lhe a razão, pois ele se propusera a ser biógrafo 
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do Cristo e não da adúltera (também nós, se escrevêssemos a 
biografia de Maquiavel, não nos deteríamos a falar muito do 
papa Clemente VII, seu mecenas, menos ainda se fossemos 
biógrafos de Juscelino falaríamos do palhaço Carequinha, a 
quem o presidente Kubitschek levou para animar uma festa 
no Catete) – e não ter interessado aos historiadores da época, 
que só se ocupavam com reis e generais, só nos resta imaginar 
o destino dessa bem-aventurada infeliz.

E quando o Cristo a liberou e disse para não pecar mais, ela 
só pode ter pensado em voltar para o marido e deve ter ido, 
esposa pródiga, em busca dele que, suponho, não deveria ter 
estado presente na praça onde se daria o apedrejamento, que 
eu não quero crer que ele fosse tão insensível à morte de uma 
mulher que com ele dormira tantas noites, nem o permitiria o 
amor-próprio de um marido traído.

Eu o imagino carpinteiro como S. José e o vejo com um mar-
telo na mão, trabalhando nas pernas de uma cadeira, encomenda 
de um rabino. Bem mais urgente é a encomenda de uma suntuosa 
cama de casal para um cobrador de impostos que casar-se-á 
em breves dias, mas ele não quer pensar nas atividades que um 
homem desempenha sobre um tal móvel com sua mulher até 
que voltem com a notícia de que a justiça fora feita.

Aberta a porta da oficina, por ela passam vários dos homens 
que dali saíram para cumprir a lei de Moisés, mas nenhum, 
estranhamente, parou para dirigir-lhe a palavra; sequer olha-
ram para a carpintaria. Uma sombra então projeta-se sobre a 
cadeira, cuja penúltima perna acaba de ser fixada: é ela que 
volta e para dez passos adiante da porta. 

Quem leu a história do filho pródigo há de lembrar-se que 
ele não chegou a encontrar seu pai no interior da casa: que foi 
o pai que, olhando a estrada à espera do filho, foi correndo ao 
seu encontro quando, de longe, o avistou. A adúltera – que é 
um nome comum e feio para a personagem; por isso eu, pobre 
escritor brasileiro e pecador, não posso continuar a chamá-la 
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deste modo: é melhor nomeá-la desde agora, e por que não 
tratá-la por Maria, o mais comum dos nomes, tão bom para 
pecadoras quanto para a Maior das santas, posto que, se hoje é 
para homenagear a Esta que as mulheres levam tal nome, antes 
A irmanou àquelas outras filhas de Deus? – que não ouvira ainda 
tal história, já que Ele só lhe contaria depois – e por que não 
pensar que deu aquele desfecho à história pensando em como 
ela gostaria de ter sido recebida? – ali ficou sem palavras e sem 
outra ação que a de ali mostrar-se, esperando ser notada. E o 
silêncio só se fez quando a última perna da cadeira foi fixada.

O homem então se levantou e bebeu água de uma moringa. 
Sabia que já podia trabalhar na cama de casal.

Rodeando a sombra de Maria, outras sombras se projetaram 
no chão, cada qual somando ao silêncio imperante o escuro peso 
de sua curiosa presença. Ela então falou, quebrando o silêncio 
e agitando as sombras.

 – Senhor meu marido, estou de volta.

– Só tenho por esposa a viúva de meu irmão.

– Mas até ontem tinhas duas mulheres.

– Mas é que a outra tinha dois homens.

– Mas agora esta outra só vê um deles.

– E onde está o outro?

– O que sei é que não está comigo.

– E por que não está?

– É que a um homem permite-se ter duas mulheres, mas a 
uma mulher não se permite ter dois homens.

– Blasfemas! Pecaste contra mim e contra a lei de Deus!

– Deus me perdoou e por isso estou viva. É o senhor que 
deve perdoar-me agora.

– E por que eu deveria?
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– Porque, se não o fizer, será o senhor que estará pecando 
contra Deus.

– Some daqui ou eu te levo ao Sinédrio para que te condenem 
à morte por blasfêmia!

– Não me matarão, porque até o fim do julgamento o Sol irá 
se pôr e então será sábado e eu terei mais um dia para pedir 
o seu perdão.

– Moisés mandou apedrejar um homem que catava gravetos 
no sábado.

– Então, perante a lei, no sábado, não se pode recolher 
gravetos para fazer fogo, mas pode-se atirar pedras numa 
condenada?

– É a segunda vez, desde que voltaste, que blasfemas contra 
a lei de Deus! Queres morrer?

– Mesmo que eu quisesse, de que serviria, se Ele quer que 
eu viva?

– Então te darei o divórcio. Casa-te com o homem que deson-
rou o meu leito.

– O senhor vai desistir de mim? Se o fizer, não poderei voltar 
a ser tua esposa, como diz a lei. O senhor perderá uma mulher 
que ainda pode dar-lhe um filho.

– Já tenho um filho com Rute.

– Segundo a lei, ele é filho do seu irmão, pois o senhor o 
gerou no ventre da viúva dele. É o nome dele e os bens dele que 
o menino carregará.

– Agora citas a lei porque te interessa. Vamos à sinagoga. 
Dar-te-ei o divórcio.

E os dois atravessaram os curiosos, rumo à sinagoga. E, à 
saída, ele disse: 

– Agora és livre para ir aonde quiseres.
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– Que adianta liberdade para ir aonde quiser se não sou 
livre para ficar onde tu não queres?

– Não me chamas mais de senhor? Atrevida!

– Mas se tu não me chamas mais de esposa...

– Basta! Vai embora!

– Não queres saber aonde vou?

– Não quero saber.

– Mas eu quero que saibas. Vou em busca do homem que 
me salvou a vida, o jovem rabino de Nazaré.

– Esse homem é um blasfemador, que desrespeita nossas 
tradições e nossas autoridades. Proíbo que vás.

– Tenho de ir, porque me proibiste de ficar.

– Respeita-me! Eu fui teu marido!

– Mas eu já não sou tua esposa.

– Caso-me contigo outra vez.

– A lei não o permite.

– Permite-se a uma mulher casar duas vezes...

– ...com homens diversos, mas não com o mesmo.

– Mas se é para impedir que sigas um homem que desres-
peita a lei!

– Se voltasses a casar comigo, casar-me-ia com um homem 
que desrespeita a lei.

– A intenção de salvar-te não justifica a transgressão?

– Mas foi para salvar-me que Ele transgrediu.

– Mas sou eu quem deve salvar-te!

– Foste tu que me acusaste!

– Perdoa-me!

– Mas como, se não me perdoas?
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– Pois eu perdoo-te.

– Mas se me perdoas, transgrides a lei.

– Perante a lei, posso ter de volta uma ovelha roubada mas 
não uma esposa perdida?

– É a segunda vez, desde que saímos da sinagoga, que blas-
femas contra a lei de Deus. Queres morrer?

– Tu não me acusarias! Se Moisés mandou que amássemos 
nosso próximo, como então não se deve amar um cônjuge?

– Eu era tua esposa e tu me acusaste.

– Se, na lei de Moisés, Deus manda que matemos até mesmo 
o filho ou o irmão que tentar fazer-nos traí-Lo com outros 
deuses e o mesmo com o cônjuge, que deveria eu fazer com a 
esposa que me traía com outro homem?

– E que devo eu fazer com o ex-marido que blasfema?

– Perdoa-me.

– Mas a lei não me permite.

– Também eu não posso perdoar-te.

– Mas eu perdoo-te. Se Moisés mandou que amássemos nosso 
próximo, como então não se deve amar um cônjuge?

– Mas se eu te receber por esposa, transgredirei a lei.

– E seu eu te perdoar por blasfemar contra a lei, cumprirei 
a lei de amar-te como a mim mesma. Adeus.

E lá foi Maria, levando somente a roupa do corpo, em direção 
à vila dos pescadores onde diziam que o Mestre repousava em 
casa de Pedro. Naquela aldeia, onde aprendeu a tecer redes de 
pesca, viveu o resto dos seus dias com o jovem Davi, a quem 
ensinara o amor e por quem quase morrera, e várias vezes foi 
vista acompanhando ao Calvário os condenados, a quem servia 
uma bebida que lhes entorpecia os sentidos e aliviava as dores 
da crucificação.
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Quando chegou Seu dia, o Nazareno afastou de Si o cálice 
da compaixão e abriu os braços para a Paixão.

O mesmo não fez José – chamemo-lo assim, para lembrar 
um outro carpinteiro do mesmo nome, que, diferente dele, não 
rejeitou a Esposa, mesmo ela trazendo no ventre um Fruto que 
não era seu –, que depois foi preso com outros conspiradores e 
para lá arrastado. Enquanto os romanos o esmurravam e ras-
gavam suas vestes, ele gritava aos Céus para que Deus vingasse 
o sangue dos filhos de Abraão, mas se calou quando viu Maria 
aproximar-se com o cálice anestésico da caridade.

– Hoje me perdoas e me aceitas ao teu lado? – disse ela, 
dando-lhe de beber.

– Sim, meu amor – disse, antes que os soldados o jogassem 
ao chão e amarrassem seus braços à trave.

Maria assistiu calada enquanto os pregos furavam os pulsos 
que um dia a ergueram a caminho do leito nupcial. E, depois 
que os carrascos o içaram para o alto do poste, a última coisa 
que seus olhos viram foram os lábios de Maria rubros de beijar 
os cravos de seus pés.

Naquela noite e em muitas outras depois, nos braços de 
Davi, Maria sonhou que José voltava ao seu leito.

(2 a 11 de abril do ano da Graça de 2006)
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Manhazinha. Nem tinha sol direito, embora há muito, o 
galo o chamasse. Friozinho rasteiro impossível de largar. O 
barulho das ferramentas fazia o cachorro levantar a cabeça, 
espiar e despertar por obrigação. A lenha verde chiava no fogo 
fazendo samba com o respingar do café coado no velho pano. 
Um cheiro leve e doce perfumando o ar. A pequena mulata 
ajeitava o cabelo enquanto limpava a garrafa. O marido, na 
porta, olhava confuso para aquela situação. 

Tão bonita, tantos mundos poderia ter e se prestar a viver 
ali com ele. Talvez fosse como o boi: não soubesse a força que 
tinha. Ele a amava. Sentia isso toda manhã, embora não lhe 
dissesse com palavras. Talvez ela soubesse e tirasse a certeza 
quando o flagrava com a quina do olho.

Té mais tarde, ele dizia.

Ela sorria escondendo o rosto e ele entendia tudo. Depois 
sorria também.

Aos poucos, o sol nascia e ia rasgando a caatinga. Um lastro 
vermelho se espalhava desde o horizonte. A terra escarlate 
sangrava os pés que sumiam do chão ao montar na bicicleta. O 
chiado agora era dos pneus que corriam mansos pelo massapê. 
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A mesma estradinha. As portas se abrindo e, aqui e ali, um 
cumprimento.

Ôia!

Hô!

Discursos inteiros nessas interjeições. Conversa de mato 
é sensorial: tem olhar, balançar de cabeça e o complemento 
da lembrança. Poucas palavras para muitas vidas. Os bichos 
nem falam e vivem melhor que gente, pensava o homem em 
sua bicicleta.

Dali a pouco seu dia começava a esquentar. De longe a boca 
maldita arreganhava os dentes e cuspia fogo. Dois homens 
escurecidos a atiçavam com toras de lenha. Olhos vermelhos 
de sono e cinza. Semblante de quem nunca mais ia voltar. Mas 
era apenas o segundo dia e ainda tinha três noites pela frente. 
Ao trocar os turnos, os que se iam comentavam qualquer coisa, 
enquanto o homem encostava a bicicleta debaixo da latada. O 
parceiro do dia se apeava do outro lado, já puxando um cigarro. 
Acendia e tragava como se fosse esse seu único prazer. Dali para 
frente seria conversar com o diabo.

Ficou foi lenha! Reclamou o homem se afastando da bicicleta.

Deve ter chegado um carro de noite, sugeriu o outro enquanto 
amarrava uma camisa na cabeça para proteger o rosto do fogo 
e do sol. Zé Tonho disse que não. É porque a bicha queimou 
devagar mesmo, respondeu com a mesma paciência do trago, 
se referindo a um dos dois trabalhadores da noite que tinha 
ido embora.

Então sobrou pra nós! Vamos sacudir porque daqui a pouco 
chega a porcaria de Milton, atiçou o companheiro se referindo 
agora ao velho caminhão de lenha que chegaria em instantes.

Os dois caminharam quase que lado a lado, sem assunto 
e sem opção. Não havia coragem para o trabalho, o que lhes 
sobrava era a necessidade. Um dia inteiro queimando calcário 
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para transformá-lo em cal virgem, coisa que eles nem sabiam 
direito para que iria servir. 

Para pintar cemitério e meio-fio, dizia Hamilton, o parceiro. 
Miguel matutava sobre isso enquanto pensava em sua mulher: 
tão bonita e vivendo aqui comigo neste lugar sem rumo. 

Seu pai foi queimador de forno. Morreu com pouco mais de 
40 anos de problema nos órgãos. Disseram que se expôs demais 
às labaredas e cozinhou por dentro. Seu tio, Umbelino, ficou 
cego de tanto olhar para o fogo. Vivia tirando pedaços de pau 
da visão, deve ter se acostumado com os ciscos e não viu que o 
mundo se apagava. Quando cuidou foi tarde.

Isso só serve mesmo para pintar cemitério, viu Hamilton!

E meio-fio! Respondeu o companheiro enquanto carregava 
o carro de mão.

Dizem que botam no açúcar também.

Só sendo! Botar um negócio desses dentro do açúcar vai é 
queimar nós por dentro. Já basta a função de caiar a vida.

Estava ali uma verdade. A cal era uma maldição necessária 
nas famílias do lugar. Se acaso pintava de branco o que pegava, 
deixava pretos os homens que a produziam. Tanto sol e tanto 
fogo não era possível ser diferente do inferno. Sem falar nos 
escorpiões que se escondiam na madeira velha e nas cobras 
que viviam pegando os cortadores de lenha.

Mané de Vicente foi mordido ontem de manhã.

Eu soube.

Conversa pouca e muita pausa. Dali um instante, quando o 
suor escorria pelas costas, ouviram o pigarrear do caminhão de 
Milton. Sem cabina, o veículo lembrava um esqueleto. A velha 
barra de direção parecia um pescoço e o amontoado de homens 
sem camisas sobre o flandres e a lenha lembrava umas fotos 
que Miguel tinha visto de Serra Pelada. Nunca se acostumou 
com aquilo, por isso, não entendia como Dalva aguentava.
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Ei, mais tarde tem bola, disse Pé Torto para o rumo de Miguel. 

Vê aqui com Hamilton quem vai hoje, sobrou muita lenha, 
respondeu.

Se eu não for, posso vir pra cá, se ofereceu Pé Torto só por 
boa vontade.

Preciso costurar a chuteira de novo, Joaquim pisou com 
força e a bicha se abriu em bandas, completou Miguel sem tirar 
os olhos da função.

Lá do caminhão, Marcelo Preto sacudia a lenha quando 
gritou pros outros: Eita que o Palmeiras tá só o resto!

Pior é o Flamengo que não tem nem com que subir a serra, 
respondeu alguém lá de baixo. Apesar dos nomes, falavam 
dos clubes locais. O Palmeiras de Soledade e o Flamengo da 
Baixa Verde. A principal e indispensável diversão do grupo 
que sempre terminava em cana. Uma semana inteira entre as 
casas de morada e as caieiras, mas toda tarde tinha amistoso 
e nos finais de semana campeonato. 

Palmeiras de Soledade, Flamengo da Baixa Verde, Botafogo 
Laje do Meio, eram alguns dos times mais cobiçados da Chapada 
do Apodi. Questão de honra defendê-los, embora na televisão 
todos torcessem pelos clubes do Rio de Janeiro. Sabiam de cor 
e salteado as escalações, contratações e valores de contratos. 
Cargas inteiras de lenhas discutindo o futuro da Liga Europeia 
e depois acertando as contas para o torneio do final de semana.

Tem de reforçar a segurança, disse Joquinha apertando 
pela enésima vez a barra de direção do velho caminhão de 
Miguel, um dos tantos que sacolejava pelas estradas de terra 
e catingueiras. O povo vem com faca e depois de beber fica 
querendo furar os outros.

Aquele menino da Polícia confirmou que vem, respondeu 
Hamilton acendendo outro cigarro.
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É bom também deixar gente no colchete revistando os cós, 
sugeriu um dos descarregadores. Aos poucos, o carro foi esva-
ziado da lenha e expondo ainda mais a sua anatomia esquelética. 
Um tambor plástico substituía o tanque de combustível e todos 
esperavam que, a qualquer hora, aquilo explodisse. Mas ali, todos 
esperavam alguma coisa, mesmo sabendo que nunca vinha.

Da cal se formara a comunidade que nunca chegara à cidade. 
Sob o solo, bilhões de metros cúbicos do melhor calcário, mas 
nas ruas o calçamento só ia da igrejinha até a primeira casa. O 
aspecto bucólico tonalizava o nome do povoado: Soledade, uma 
palavra que nem se usa no vocabulário brasileiro.

Solidão, tristeza de quem se acha só; melancolia, saudade que 
acompanha o indivíduo que se sente só. Lugar ermo, solitário. 
É assim que se define a palavra no dicionário. Assim como 
aqueles homens fechados dentro de si e perdidos pelos mundos 
que se construíam entre fornos medievais e as tecnologias do 
celular e da internet. 

Miguel conheceu Dalva no forró de Osmar, mas já ouviu 
muitas histórias de meninas namorando pelo computador. Aliás, 
não entendia como aquela meninada vivendo ali da mesma 
tristeza, achava tanto tempo para se expor para aquele troço 
cheio novidades. Viviam fazendo fotografias de si mesmos com 
aparelhos celulares, em posições sensuais, quando meninas, 
ou de bandido, quando meninos. Nem sabia como eles podiam 
ter tal utensílio eletrônico, certo que seus pais dependiam 
da mesma pedra que ele. Tinha um para falar com a mulher, 
mas aos trinta anos, não se achava com mais idade para essas 
brincadeiras. Ficava no futebol e nas caçadas noturnas quando 
era inverno. O resto do tempo só dava para a cal e as malditas 
pedreiras de paralelepípedos. 

A televisão era um passatempo cheio de novidades, mas 
ele preferia os programas de esporte que lhe davam assuntos 
para o dia seguinte. Chegava em casa cansado e só não dormia 
logo porque Dalva estava esperando para contar as novidades. 
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A mesma coisa de todo dia. Coisa da vizinhança, da meninada 
correndo no terreiro, das amigas perguntando se ela não teria 
menino; da economia para comprar um computador.

Preciso para os estudos, ela dizia, e ele tomava coragem de 
ir para a pedreira só para complementar a renda. Tão bonita 
e com sonhos tão pequenos, ele pensava. Podia estar em tanto 
canto, mas está aqui comendo o mesmo que eu. 

Tanto assunto Dalva falava, mas Miguel só fingia ouvir. 
Já sabia de tudo antes de saber. Gostava de vê-la dizendo. Ela 
arrumava os cabelos para cima e deixava à amostra o pescoço 
fino e delicado. Um cheiro de erva-doce do creme que usava. 
A camisola branca de algodão com figurinhas de flores mono-
cromáticas. As silhuetas do corpo, as mãos ainda macias e a 
boca pequena de onde saía uma voz de calmaria e alguns vícios 
de linguagem típicos que enfeitavam o resto. Dali a pouco, 
ela se ajeitava na rede por cima dele. A porta já trancada, a 
televisão descompassando o silêncio. Então os dois se amavam 
demoradamente. 

Depois Miguel dormia o sono dos que não têm precisão de 
sonhar.

 



Clayton Marinho

Cheguei tarde do trabalho. O ônibus demorara mais do que 
de costume. Sempre lotado. Naquele dia estava pior. Três fileiras. 
Eu estava numa ao centro, esticando um braço para me segurar 
em algum lugar, escorado em outra pessoa justamente atrás, 
olhando para cima e rezando para que o veículo não parasse 
abruptamente. Logo nesse dia, que fora um dos mais quentes do 
ano,à noite, para nossa surpresa, começara a chover. Cerraram 
as janelas aqueles que se incomodavam em se molhar com os 
respingos. Misturou-se no ar aquele cheiro característico do 
mormaço. O ônibus ficou abafado. O que não diriam os físicos e 
suas leis da termodinâmica, nessa hora sofrida? Rapidamente, 
meus ouvidos doíam com o possível aumento da pressão interior; 
dentro do veículo e dentro de mim – ou até de nós; quantos 
não reviravam seus olhos ao índice da impaciência? –. Sem 
contar os corpos suando, o odor se proliferando e alguns tecidos 
de algumas roupas que, naturalmente, me agoniavam. Havia 
qualquer coisa de viscoso no toque daqueles panos; um som 
do seu roçar que exasperava meus nervos. Respirava fundo e 
fechava os olhos, desejando ardentemente estar em outro lugar. 
O braço cansado adormecia. Era necessário mudar a posição e 
encontrar outro lugar para segurar. Algumas reclamações, e 
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eu mantinha meu silêncio. Se desse voz à minha frustração, ela 
cairia como um trovão em fúria. O ar abafado corroía minha 
paciência e meu entusiasmo pela vida daquelas pessoas. Elas 
poderiam não existir, desfazer-se em nada. Eu não consideraria 
isso mal algum. A ética aqui não resiste muito firmemente ao 
balanço do ônibus, ao sabor dos buracos nos asfaltos. 

Chegar ao ponto final da viagem e dar cabo das minhas 
esperanças era o melhor sinal de vida, naquele momento. Toda 
uma sensação de impotência, de um desejo jamais satisfeito e 
de uma crença esvaneciam, despindo essa categoria teológica 
de seu valor. O ar parecia muito mais fresco do que o usual. 
Nada de brisa, um bom vento para carregar a dor nos ossos, 
dissipar um pouco o calor e reavivar o perfume da manhã, ainda 
resiliente em minhas roupas. Isso me fazia lembrar da manhã, 
do peso que tudo isso me esperava até chegar esse momento 
em que eu retornaria. Um gesto da manhã projetava os gestos 
da noite, a hora de chegar. Todo o movimento se dava por esses 
instantes, enquanto o instante presente tentava a muito custo 
desligar-se do que ocorreria no outro dia. Uma virada de tempo 
e nada mais se ligava a nada. 

Meus gestos de agora diziam respeito somente ao agora 
e recusavam-se a promover alguma projeção em relação ao 
amanhã. A medida do tempo efetuava esse corte, que se se 
repetisse na manhã seguinte em busca da noite, já seria outra 
coisa, outra realidade jamais conhecida até então.  

Coloquei a mão no bolso, aproximando-me de casa. As cha-
ves chacoalharam como serpentes à espera do bote. Estava já 
muito escuro, e não havia ninguém na rua. Tomei as chaves, 
mas não consegui abrir a porta. Não pude inserir a chave, não 
conseguia. Um terror invadiu-me o corpo como uma grande 
árvore que desaba, tendo como maior indício um som abafado. 
Estremecia, como se tivesse escutado de fato esse som. E esse 
tremor repentino ainda reverberava pelo meu corpo como as 
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últimas folhas que ainda indicavam a árvore caída. Até mesmo 
o coração já estava calmo.  

Eu estava parado frente à porta, com chaves em punho e não 
conseguia abrir. Não podia. Ora eu pensava que ela resistiria 
com todas as suas forças, ora que bastava um simples sopro 
para ela se abrir. E lá fiquei, à noite, em frente à minha porta 
sem conseguir entrar. Não havia ninguém próximo à minha 
casa. Não conhecia meus vizinhos. Sequer me sentia capaz de 
pedir alguma ajuda. Sentei-me em frente a ela, conseguindo 
somente manter os olhos. Os braços pareciam mortos. A chave 
já estava ao chão. Sentei-me. 

Não sei quanto tempo havia se passado, mas sem dúvida o 
tempo não mudara. Ainda não parecia próximo o nascer do sol. 
O vento havia cessado. Levei algum tempo para notar isso. As 
poucas estrelas no céu, que conseguiam fugir às nuvens que 
prenunciavam mais chuvas, pincelavam o espaço com um cinza 
prateado, aproximando-se de um negrume avassalador nos 
cantos do muro, nos cantos das paredes da casa, no interior da 
casa. Nada passava pela porta, não havia luz alguma lá dentro. 
Eu não conseguia entrar, nem mesmo sair. Estava preso. Eu, 
talvez, ainda poderia sair pelo portão, mas meu desejo era entrar, 
era abrir aquela porta, pôr-me dentro. O que me fazia tanto 
desejar entrar? Os móveis eram meus, a casa não. Havia uma 
sensação de que aquele era meu lugar; eu o havia conquistado. 
No entanto, o que marcava isso? 

Eu não mais sabia dizer? Havia todo aquele interior perdido, 
seu brilho tornando-se para mim opaco, a ponto de eu temer 
não reconhecer aquelas coisas que, ao contrário, denunciavam 
tanto a meu respeito? Era isso o que me assombrava? O coração 
pulular em meu peito foi uma forte pista, mas não tudo. Existia 
algo mais, que eu não conseguia explicar, nem mesmo entender, 
porque era incapaz de formular o problema. 
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Aquelas chaves, para as quais passei a olhar com vagar, 
pareciam mais pesadas. Seu brilho não era comum. Em alguns 
momentos, pensei ver uma espécie de emanação luminosa delas. 

Tornaram-se quase fantasmagóricas, o que, para meu 
espanto, não me assustou muito. Aproximei-me delas mais 
com curiosidade infantil, que vontade de destruí-las. Não as 
toquei de imediato. Apenas olhava-as, admirando-as. Pareciam 
ser a única coisa viva ali. Inconscientemente levei uma mão ao 
meu peito, para sentir se meu coração pulsava. Ainda estava ali; 
parecia estar ali. Quando decidi tocá-las, por fim, segurando-as 
em mãos, aquele brilho sumira, abandonara o objeto. Eu o teria 
absorvido? É isso: as coisas morrem para nós, em nós? Larguei-as. 

Não havia luar. O céu estava cinza, mas muito tranquilo. 
Nem mesmo um som de pássaro emanaria daquele silên-
cio. Alguma pouca crença: eu não conseguiria abrir aquela 
porta. Ela me parecia estranha, possuía algum espectro ao seu 
redor que não me permitia aproximação. Em algum momento, 
inclusive, deixei de me questionar. Ela jamais me permitiria 
abri-la e isso não me interessava mais. Eu aceitei. Aceitei de 
bom grado essa verdade que se forjou perante mim, sem meu 
consentimento, sem minha vontade, independentemente de 
mim. Eu não me animei muito, todavia. Nem mesmo achei 
sensato imaginar que aquilo tudo que acontecia seria obra 
de alguém. A porta não se abriria. Da mesma forma que, se 
eu tivesse chegado mais cedo naquele dia; se o ônibus não 
se tivesse atrasado, eu a abriria e nada disso seria realidade. 
Toda uma contingência, mais do que certezas. 

Inerte já no chão, a única coisa que se movia em mim eram 
os olhos, que jamais pararam de observar atentamente a porta, 
de buscar em seus riscos um espaço de identificação, algo que 
me lembrasse, que me salvasse, que me permitisse abri-la. 
As chaves, já lançadas a um canto, pareciam pior do que a 
porta. Converteram-se em um material desconhecido, com 
uma vontade perversa, convertendo-se perante meus olhos 
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em assombroso enigma. Não daqueles que esperam por uma 
resolução; encobrem-se com um véu, insinuando-se para nossa 
pulsão em resolvê-lo. Convertiam-se, tornavam-se um daqueles 
que se constituíam como enigma, porque eram uma aporia 
intransponível. Talvez a morte desse cabo dele, mas seria por 
uma mútua destruição.

Também o cinza do lugar intensificara, revestindo-lhe de 
um tom teatral, como se o público estivesse pronto a romper a 
tensão com seus aplausos e risos. Mas agora eu já conseguia notar 
os vários matizes, uma passagem suave de uma cor à outra, de 
um cinza quase branco ao negro, de modo que todo o cenário 
parecia real demais para ser um palco. Ainda procurava por 
um lustre acima, mas nada havia. Eu estava na realidade e nada 
me tiraria de lá. As nuvens persistiam, tal como o silêncio. Eu 
não ousava abrir a boca, e respirava com o mesmo respeito que 
se dedica a um culto. Um culto de deus presente. Nem mesmo 
uma máscara para vestir. 

Somente eu ali, nu e entregue em minha nudez às vontades 
perversas do acaso. Senti um rubor aquecer-me as bochechas. 
A vergonha parecia ser a última insígnia da realidade. Se lá 
estivesse, deus, provavelmente sentiria o mesmo. 

A porta tornara-se completamente estranha, aterrorizadora 
e inacessível. Eu jamais conseguiria abri-la, jamais conseguiria 
me aproximar. Ela parecia fora do meu alcance. Confundia-se 
com uma porta, mas parecia não ser. Repelia-me, isso eu já sentia 
há algum tempo. Aproximei-me das chaves, ainda desejava 
tentar mais uma vez, uma última vez. Elas também pareciam 
repulsivas, ou era eu que me tornara repulsiva a elas? A vergonha 
se interpunha entre nós? Ou somente me afligia como o carrasco 
que vem cobrar a responsabilidade pelas ações, a quem se deu a 
chance de conhecer, de possuir o conhecimento e nenhum uso 
fez disso? A porta e as chaves não sofriam disso. Elas estavam 
entregues às minhas vontades, logo, não poderiam participar 
dessa responsabilidade, dessa vergonha. Ainda resistindo a 
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isso, eu repetia secamente que elas não me pareciam chaves, 
elas não eram chaves, mesmo que as fossem. Recolhi-me a um 
canto, mas sem desviar os olhos da porta.

A única coisa que resistia eram meus olhos. Tornaram-se 
implacáveis. À medida que a porta tornava-se um espectro, meu 
olhar tornava-se implacável. Ela não se escondia de mim, mas já 
parecia ceder a ele. Da mesma forma com as chaves. Tornavam-se 
mais opacas, sólidas, à medida que meu olhar perscrutava sua 
superfície com rispidez e vontade. Nada parecia resistir, nem 
nada se abstinha de se mostrar. Porém, eu não me movia, e o 
terror permanecia. 

Ainda não seria capaz de pegar as chaves e abrir a porta. Ela 
estava selada para sempre, até o fim da eternidade. As chaves, 
mais densas do que o começo, foscas, porém ainda resistentes, 
também não se entregariam, por mais que desejassem abrir 
a porta. Tudo parecia sem sentido, paralisado. Sem dúvidas, 
o tempo não havia passado, se houvesse (com a avidez com 
que consome), eu sentiria. Ele estava ali presente, mas agora 
em dobras de paredes, à espreita nos muros, desejosas de me 
carregar de volta para elas. Carregado junto comigo em minha 
vergonha, e ainda mais no desembaraço persistente do meu 
olhar, o tempo dissipou-se – ou deixou-se tomar de assalto? –, 
tornando-se mais um elemento de composição do ambiente, tal 
como as tonalidades de cinza que se deixam assistir, mas sem 
as quais conseguira passar. O que permanecia, talvez, seria a 
representação de um afeto, clamando mais por uns que por 
outros tantos, afim de ser notado, mesmo sabendo-se passível de 
esquecimento. O tempo esqueceu-se ali. Propositadamente? Acho 
difícil dizer algo sobre isso. Eu estava entregue a outras forças, 
novas forças, não mais às antigas. O tempo agora era minha 
companheira, naquilo que parecia uma prisão. Escondia-se 
para não ser olhada, pelo meu olhar inabalável. Porém, o frágil 
corpo não acompanhava, resistia e sofria. Eu sofria. Menos meu 
olhar, aberto e ofuscante. A porta, jamais a abriria e eu jamais 
entraria ali. Jamais.
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