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PREFÁCIO

Muitas vezes nós criticamos (somos ótimos nisso), sem ao 
menos tentar entender.
Batemos o olho e começamos: “Ah, isso é clichê.”  “Nossa, que 
ideia boba.” “Essa pessoa ainda se intitula escritor.” “Nunca vi 
um texto tão mal escrito”, e por aí vai.
Acontece que na maioria das vezes, não paramos para pensar, 
que: E os grandes nomes, começaram como? Eram deuses na 
criatividade e na técnica de sua língua natal?
“Ah, mas eu prefiro livros internacionais, veja a qualidade.”
Sim, mas para ter essa “qualidade”, ele foi peneirado inúmeras 
vezes.
Criticar é sempre mais fácil. Porém, tentar entender, dá trabalho.
Esta coletânea tem o prazer de apresentar, pessoas iguais a você, 
que riem, choram, se divertem e sofrem.
Pessoas que têm a coragem de transferir para o papel, seus 
sentimentos e sonhos.
Pessoas que mostram a todos que, por mais maltratada que 
seja nossa cultura, e a educação básica, uma chama sempre 
permanece acesa.
Vocês estão diante de verdadeiros guerreiros e guerreiras que, 
mesmos criticados desmerecidamente, batalham todo dia pela 
melhoria da literatura nacional.
Convido a todos para escreverem, não importa se haverá erros 
de ortografia, gramática ou concordância, em seu texto, e que a 
sua criatividade não esteja a 100%.
Tudo isso se arruma, revisa e organiza.



Agora, a morte da arte literária, pelo sucateamento da cultura 
nacional, será irreversível, se ficarmos parados, olhando a banda 
passar.
Escreva, nem que seja uma frase por dia.
O futuro agradece essa iniciativa.

Luiz Amato
Escritor e Criador do FLAL

Festival de Literatura e Artes Literárias



PATROCINADORES





Homenagem 
Aos 

Escritores
Membros da Comissão 

Julgadora





15

Participantes do Júri

Os jurados convidados que selecionaram 

os vencedores do  Concurso de Textos 

Anônimos 

e seus escritos

Cristina Cimminiello

Danny Marks

Gilson Correa Borges

Léo Ustarróz

Valeria Gravino



16

Cristina Cimminiello

Nasceu em Piracicaba/SP em 1956. 

Em 1978 formou-se em Direito pela Faculdade Braz Cubas 
de Mogi das Cruzes e em 2010 em Letras pela Faculdade Unida 
de Suzano – Unisuz,  cursando em seguida Pós-Graduação em 
Psicopedagogia. 

É autora dos romances: A Voz do Coração e As Joias de 
Rovena, publicado de forma independente; O Segredo do Anjo 
de Pedra, publicado pela editora Vida & Consciência e dos 
contos A Estrela e o Vento, a Guirlanda Vermelha e O jantar, 
publicados nos livros de antologias O Conto Brasileiro Hoje 
volumes XXVI, XXVII e XXIX respectivamente.

Contato com a autora:
E-mail -  c.veiga.565@gmail.com 
Blog – www.saraudacris.blogspot.com
www.facebook.com/cristina.cimminiello
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O BAILE
- Mamãe a tia Renata vai ao baile conosco?
- Sim, ela ficou contente com seu convite. Não entendi 

bem por que você disse que fazia questão de levá-la.
- No inicio, os alunos da comissão, pensaram em 

homenagear os avós. Como a vovó faleceu eu pensei em levar 
a tia Renata, afinal ela é a senhora mais idosa da nossa família.

- Você disse isso a ela? Só você vai levar uma tia?
- Não mamãe, a comissão da formatura resolveu 

homenagear os avós que patrocinaram o curso de medicina dos 
netos. Como vários alunos tem só um avô ou uma avó vivos, 
resolveram que poderíamos levar um tio ou uma tia. A titia não 
pagou meu curso mas me ajudou muito nos estudos.

- Que bom que você resolveu homenageá-la. E um viva 
para seus amigos pela brilhante ideia. Agora vamos porque ela 
irá conosco escolher o vestido para a grande noite.

A noite do baile chegou e Renata surpreendeu a todos. 
- Silvana estou bem para ir ao seu baile de formatura?
- Puxa tia você arrasou!
Rindo Renata aproximou-se da irmã e disse-lhe:
- Carolina tem certeza que estou bem? 
- Renata não vou usar o termo da Silvana, mas fique 

tranquila, você está ótima, que bom que escolheu esse tom de 
azul.

Enquanto conversavam, ouviram um assobio. Era Aldo 
que estacionava o carro próximo a elas e abrindo a porta para 
Renata disse:

- Cunhada você está linda! 
Sentindo-se enrubescer, Renata disse:
- Parem com isso, estou ficando sem graça. 
Rindo os quatro entraram no carro e dirigiram-se para o 

clube onde se realizaria o baile da formatura.
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Quando entraram no salão a música tocada pelo conjunto 
lembrou a Renata os bailes de sua juventude.

- Green Eyes!
- O que disse titia?
- Nada, por um momento voltei no tempo. 
- Venham vou levá-los a nossa mesa e depois me reunirei 

com minha turma.
Aldo perguntou:
- Não vamos ficar juntos?
- Depois papai, preciso encontrar a turma porque 

entraremos todos juntos e depois nos reuniremos a nossas 
famílias. Aqui está o que você acha?

- Você escolheu bem. Não estamos muito próximos das 
caixas de som e estamos perto da pista de dança. Muito bem 
minha filha.

Depois de se acomodarem, Aldo convidou a esposa para 
dançar:

- Carolina vamos dançar, já tem vários casais na pista de 
dança. Você se importa Renata?

- Não, aproveitem a festa. Ela também é de vocês. 
Silvana é uma menina ótima e pela dedicação aos estudos será 
uma excelente médica.

- Obrigada minha irmã. Quero que saiba que  agradecemos 
muito o que você fez por ela. 

Depois que Aldo e Carolina se afastaram, um homem 
aproximou-se de Renata e esperou que ela o visse temendo 
assustá-la. Quando ela o viu perguntou-lhe:

- Renata Albuquerque?
- Sim.
- Não se lembra de mim?
Renata sentiu-se voltar no tempo:
- Augusto! Há quanto tempo?
- Quarenta anos Renata! Eu vi sua família afastar-se e por 

isso me aproximei. 
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- O que aconteceu? Eu procurei por você e me disseram 
que tinha partido com seu pai e ninguém soube me dizer para 
onde. Depois de uns dois anos, encontrei sua irmã e ela me disse 
que você havia se casado. Por que você foi embora?

- Posso me sentar aqui?
- Claro, me desculpe, estou aqui falando e esqueci os 

bons modos.
- Não tem problema. Meu neto me falou do baile e eu 

vi seu nome na lista dos avós que participariam, fiquei feliz 
em saber que você estaria aqui. É sua neta ou neto que está se 
formando?

- É minha sobrinha, eu não me casei. Os avós faleceram 
então,  como sou a tia mais velha, ela me convidou para vir ao 
baile. 

- Eu não tive coragem de voltar. Meu pai tentou o 
suicídio, foi socorrido e levado para Uberlândia. Minha mãe 
não se conformava, precisei ficar no hospital acompanhando-
os e depois da morte dele cuidei dos negócios da família. Papai 
estava falido, por isso tentou se matar. Ele deixou muitas dívidas, 
foi necessário recomeçar. Eu estava terminando a faculdade, 
não pude concluí-la por motivos financeiros. Acabei ficando 
na cidade onde nasci para cuidar de tudo o que papai deixou. 
Mamãe adoeceu e faleceu seis meses depois. 

- Você podia ter me procurado, eu falaria com papai e o 
ajudaríamos. 

- Depois que a mamãe morreu eu tentei falar com você, 
mas seu pai já sabia do ocorrido e me pediu para não procurá-la 
mais. Ele me disse que você estava namorando e eu não deveria 
interferir na sua felicidade. Foi por isso que me afastei. 

- Eu nunca soube disso. Meu relacionamento com papai 
sempre foi difícil e eu não admitia que ele interferisse na minha 
vida. Se eu soubesse teria procurado você. Tive uma pequena 
esperança quando encontrei a Alessandra, mas ela me disse que 
você estava casado, então desisti. Depois me formei e consegui 
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emprego num bom escritório, me envolvi com o trabalho, com 
meus sobrinhos, e só. Tenho a Silvana que está se formando 
hoje e o Rogério, filho da minha irmã caçula, que está no ensino 
médio. E sua esposa?

- Ela faleceu há dois anos. Fomos felizes mas eu nunca 
me esqueci de você. Confesso que estava contando os dias para 
poder revê-la. Você se lembra dessa música, Green Eyes?

- Sim, eu dizia que era a música dos meus sonhos.
- Acha que podemos recomeçar? 
- Por que não? Afinal hoje somos os homenageados, a 

noite é nossa. Você quer dançar comigo?
- Dançar com você? Quero muito, quero esquecer o tempo 

que passou e viver com você todo o tempo que a vida nos der.
Renata sorriu e abraçados seguiram para pista de dança. 

Cristina Cimminiello
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Danny Marks

Danny Marks é como Daniel Teijeira Claro assina os seus 
trabalhos literários. 

Nascido em Santos. Formado em  ADM e LETRAS, Pós 
Graduado em Alfabetização e Letramento. 

Especializado em Escrita Criativa com diversos cursos de 
formação na área. 

É autor de: O Jogo; Segundo O Jogo; Amor, Sexo e outras 
Tragédias; Escultor de Ossos; Deus Vapor; entre outros. 

Já foi editor da Multifoco e Organizador de Antologias pela 
Andross. Escritor, palestrante e professor de produção textual, 
também é o editor responsável pelo blog literário Os Retratos da 
Mente www.osretratosdamente.blogspot.com . 

Contato dannymarksblog@gmail.com
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Calo em Rosa 
Calo! Não é, doutor?! Tenho certeza que é, dá uma 

olhada, lá no fundo.
Deve estar amarrado nas cordas vocais. Em algum lugar 

por ali, sei lá. Se bem que em cinquenta anos deve ter virado 
câncer, não acha? Será? Devo morrer disso, não é? Foi de 
Rosinha.

É, Rosinha, assim, diminutivo mesmo. Nunca foi grande 
para eu poder por pra fora. Parece espinho, sabe? Pequeno. Fica 
doendo quando se toca, mas com o tempo a gente acostuma que 
quase não nota. Se fosse perfume já tinha ido, mas não foi, tem 
que ser espinho. O que o senhor acha?

Conhece Rosinha? Nem queira! Eu não quis, mas 
conheci. Assim pequena.

Passava de bonde em frente à Rosinha, todo dia. Bonde 
mesmo, que naquele tempo não tinha ônibus. Carro só rico. 
Carro grande, robusto, de fazer vista, pra levar Rosinha, mas 
não eu.

Maior que eu só o sonho, sabe? Um dia ser alguém e ter 
Rosinha, com espinho e tudo, que eu ia saber lidar com espinhos. 
Virar florista, floricultor, fazer muda de Rosinha.

No fim, muda fiquei. 
Não sei, foi assim, meio que parando mesmo. Querendo 

ir e não podendo. Querendo ficar e indo. Querendo Rosinha, 
entalada, na garganta, até hoje. Não disse? 

Está vendo, doutor? Tem que estar ai, procura direito, 
deve ser grande depois de tanto tempo. Quase como um filho, 
que cresce.

Teve cinco, a Rosinha. Um é doutor, como o senhor. Eu 
já devia saber, mas não sabia, não é mesmo? Se eu soubesse não 
estaria aqui com essa coisa na garganta que não sai. 
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Nunca saiu. Nem eu. Só com a família. Moça direita é 
assim.

Ficava à direita a casa dela, quando se ia pra lá. Quando 
voltava era do outro lado, mas eu não voltava. Só ia, ficava. 
Entalada.

Era quase minha a família, dela, não tive outra pra não 
distrair. Sabe como são essas coisas, não é doutor? A gente vai 
se apegando, se firmando. 

Estou avançando demais? Às vezes sou assim.
Melhor é ficar de lado que perder tudo, não é? Fiquei 

de lado. O tempo todo. Na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença. Dela e dos filhos. Foi

O tempo todo esperando.
Se ela me via? Claro. Desde o primeiro sorriso por traz 

do vidro. Vestido amarelo com rosinhas vermelhas, o dela. Eu 
não. Ela não viu.

Passou tempo, mas não muito, ainda estava bem, verdade. 
Mudei pra casa em frente só pra ver Rosinha. Me aproximei sim, 
eu sou assim, devagar, mas vou chegando.

Quando cheguei estava noiva. O sorriso de orelha, dava 
pra ouvir. 

Calo, não é doutor? Calo que dói fundo. Deve ter algum 
na garganta, eu sei. Talvez esteja grande depois de tanto tempo.

Não dá pra enfrentar quando é grande, não é? Hermelau.
Ôh sujeito grande, o Hermelau. Filho de Doutor, não do 

senhor, de outro. 
Hermes e Nicolau. Pagão e Santo. Tinha que ser dois 

pra levar a Rosinha e agüentar os espinhos, não é mesmo? Eu 
agüentei. Espinho, cravado na garganta. Nem dava pra engolir 
que ai fazia digestão. Ficou ali, no meio termo. Preso. Eu 
também.

Ficar sem Rosinha? Assim, no diminutivo mesmo, porque 
grande era, mas cabia no coração, entende? Já ocupava tudo lá 
dentro. Desde a garganta.
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Amiga da família. Intima. Calo a gente leva e traz, mas 
fica.

Calo. Que fazer? Amarrado, nas cordas vocais. Embarga 
a voz, não sai.

 Foi ficando, fiquei também. A gente até se acostuma. 
Assim de longe, mas não muito, nem percebe que dói. Não mexe. 
Ela sabia, mas não falava também, nunca falou. Nem quando 
o Hermelau se foi. Não falei. Nem quando os cinco pegaram 
rumo. Tentei. Juro!

Um não eu já tinha. E foi com o não que fiquei. Não 
podia perder tudo, a gente se afeiçoa assim, com tanto tempo, 
vai se acostumando e ficando ali, meio grudada, meio amarrada, 
deixando crescer. Ela sabia também. 

Eu sei que sabia. Olho fala demais, não tem cordas vocais, 
não tem calo. Olho lê. 

Eu li muito pra ela. Na alegria e na doença. Mais ainda 
nesta última.

Agora ela não ouve mais. Nunca mais. E eu, aqui, não 
calo mais. Nem nas cordas vocais.

Doutor, arranca a Rosinha da minha garganta que não 
aguento mais.

Danny Marks
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Gilson Borges Correa

Trabalhou na FURG como bibliotecário. Lecionou: 
Português, Inglês e Literatura em escola pública. Formado em 
Letras Português/Inglês, Biblioteconomia e Especialista em 
Ciências da Informação. Atualmente é membro da Academia 
Rio-grandina de Letras. Escreve no blog letras-livres.blogspot.
com.br e participa da página literária do Jornal Agora, no caderno 
O Peixeiro, pela ARL. 

Publicou o romance O Eclipse de Serguei, em 2009, pela 
editora Biblioteca24x7. Coletânea de contos, crônicas e poesia 
org. pelas Edições AG, pelo 1o. lugar em duas crônicas. Em 
2013, menção honrosa pelo conto A margem oposta pelo 26o. 
Concurso de Contos de Araçatuba. Em 2014, antologia com o 
conto O projeto de Lei, classificado no 2o. Concurso de Contos 
de Sto. Ângelo. Em 2016 participou da antologia Metamorfose 
com o conto Emblema da Morte em Vida. Em 2017, publicou o 
livro A Barca e a Biblioteca pela ed. Metamorfose, POA. 

Contato:  gcgilson4@gmail.com 
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O Que Vem na Lancha?

 Rogério atravessou o paço municipal com efetiva 
energia. Estava satisfeito consigo. Daqui a pouco, aquela casa 
seria sua. O mundo lhe renderia homenagens, as pessoas em 
geral falariam nele, a maioria pelos seus benefícios que faria à 
cidade. Uns invejosos falariam mal, mas que falassem. Não lhe 
interessava. Importava agora o pleito que estava por vir e ele 
como candidato, certamente seria o vencedor. Ninguém o tirava 
do páreo, de jeito nenhum.

 Em seguida, estava próximo ao cais e parou por um 
momento, observando a lagoa. Na verdade, a laguna, um homem 
com a autoridade que teria, devia usar o termo correto. A laguna 
o encantava, às vezes, principalmente nestes dias de pouco sol, 
com alguma neblina, mas com um calor envolvente, prenúncio de 
alguma chuva. Podiam pensar que era loucura este pensamento, 
mas este rebuliço da natureza o envolvia completamente. Era 
como nas urnas e os efeitos nem sempre passivos, às vezes 
devastadores. 

 Uma lancha se aproximava e ele decidiu sentar num dos 
bancos na pequena pracinha próxima ao cais. Ficou observando-a, 
vendo os passageiros ansiosos em descerem, olhando para o 
nada, entretidos em suas vidas medíocres, habituados a repetir 
aquela mesma rotina enfadonha, enquanto ele ia ali para aliviar 
a alma. Ele podia fazer isso, diferente de todos os mortais. 

 Alguns pingos de chuva começaram a cair e já não era 
apenas a neblina, eram pingos que aumentavam em quantidade de 
gotas e até em velocidade. Uma chuva que não deixava respirar. 
Achou por bem afastar-se rapidamente do banco e adentrar no 
mercado. 

 Um pouco molhado, o paletó respingado e algumas 
gotas na camisa branca revelando os pelos do peito escondidos, 
sentiu-se um pouco como todos aqueles que faziam parte da 
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comunidade do mercado público. Homens mal vestidos, cabelos 
desenvoltos, camisas regatas e moletons num dia de chuva e 
calor. Esqueceu-os, embora sempre aos sorrisos para um e para 
outro. Andou pelas bancas, observou as frutas, os queijos, os 
peixes, muitos peixes com centenas de aromas variados. Pensou 
em tomar um café. Aproximou-se de uma banca e como todos 
os que estavam por ali, pediu praticamente a mesma coisa: um 
café e um pastel bem refogado, com muita carne e queijo. Uma 
mulher gorda, de legging que revelava até as curvas da virilha 
se aproximou com o café e sorriu mostrando uma falha de dente 
inominável. Pediu açúcar. Adoçante era para os fracos. Mexeu 
com um colherinha de cabo torto e percebeu alguma coisa 
estranha no fundo da xícara. Uma mosca enorme jazia ali, morta, 
escrachada, esperando ser engolida. Por ele? Ele não era sapo pra 
comer mosca! Chamou a moça que coçou sem discrição a coxa, 
espichando um pouco a lycra da calça que devia incomodar. Não 
se preocupe, ela disse, eu trago outra pro senhor. Rogério já não 
queria outra. A visão da mosca gorda no fundo da xícara ainda 
lhe produzia uma náusea que não conseguia evitar. Pediu um 
refrigerante. Comeu o pastel. Deu mais uns sorrisos, levou uns 
tapinhas nas costas, deu outros e retirou-se do mercado.

 Na rua, a chuva amainara e apenas uns pingos cá, outros 
lá anunciavam alguma água nas calçadas. Olhou para a laguna. 
Agora mais clara, sem neblina. Seguiu em frente, atravessou a 
hidroviária e passou para o outro lado da rua, pela Riachuelo. 
Caminhou agora sem muito entusiasmo, pelo menos, a euforia 
que possuía no início, quando atravessou o paço da prefeitura.

 Sentiu-se um pouco cansado. Encostou-se na grade do 
porto e espiou para dentro, observando que alguns homens 
desenredavam uma enorme corda. Para que seria, pensou. Um 
pouco mais longe, vinha outra lancha. Ficou parado, observando-a 
e teve a impressão de que havia uma coisa estranha perto da 
popa. Não eram caixas de mantimentos, nem amontoados de 
mercadorias. Se tivesse um binóculo, saberia com certeza o 
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que vinha naquela lancha. Um dos homens que mexiam com as 
cordas o encarou por um momento, talvez se perguntando o que 
ele fazia ali, parado.

 Rogério decidiu voltar para a hidroviária. Tinha que 
saber o que traziam na lancha. Era uma caixa estranha, o que 
lhe produzia uma espécie de dor, uma nostalgia de alguma coisa 
inerte, que lhe incomodava, que lhe tirava o prazer de ser um 
candidato. Era como se lhe tirassem todo o poder e ele não 
pudesse mais ser o prefeito da cidade. Era como se o cassassem 
como vereador e lhe tirassem os direitos de elegibilidade. Como 
se houvesse morrido. 

 Deu alguns passos rápidos em direção ao cais onde a 
lancha pararia e ficou esperando, o coração soturno, agitado e 
impune. 

 As pessoas pareciam rezar ao redor da caixa, outras 
sorriam ou davam gargalhadas exageradas, gritando frases de 
efeito. A lancha dava umas guinadas como se escondesse o 
produto, vez que outra, parecendo voltar, como se retrocedesse 
e ele jamais pudesse adivinhar o que estava acontecendo. Sentiu 
um cheiro terrível de urina que vinha do banheiro da hidroviária. 
Parece que todos os odores ruins se revelavam cada vez mais 
fortes, instilando-se nos cantos, nas esquinas, nas águas que 
batiam nos degraus do cais.

 Os meninos que estavam próximos se afastavam. As 
mulheres que passavam agora corriam e alguns policiais se 
apresentaram para mostrar a força da autoridade. Finalmente a 
lancha apareceu, porque aquela neblina que para Rogério parecia 
bonita, agora voltava escura, toldando todo o céu e escondendo 
a lancha, fazendo-a ligar os faróis. Mas ela surgia agora, de 
vez. Um pequeno povo que estava no mercado se apresentou e 
ficou observando a cena. Aquele mesmo que o abraçou, deu-lhe 
tapinhas nas costas e sorriu várias vezes. Até a mulher de legging 
se antecipou ao grupo e esperou ansiosa que a lancha chegasse. 
Duas que pareciam evangélicas, pelo penteado e a saia de jeans, 
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com botinhas e meias, deram-se os braços e começaram a rir, 
satisfeitas.

 A lancha largou as suas âncoras no cais. O povo se 
posicionou, quase em procissão, lá dentro, atrás do produto. 
Um padre se emocionou e abençoou o povo que se aglomerava 
lá fora. Um deles, que parecia um juiz também mostrava-se 
sensibilizado, mas com uma certa alegria no olhar. Algumas 
senhoras rezavam agradecidas e vários homens tiravam o 
chapéu, o boné ou o que tinham na cabeça, se o tinham e faziam 
gestos de gratidão, alegria e ufanismo. Alguns até cantaram o 
hino nacional com muito patriotismo.

 Rogério, candidato a prefeito da cidade, por fim 
compreendeu o que vinha na lancha e que chamava tanto a 
atenção. Era um caixão preto, com uma enorme coroa. Na frente, 
uma faixa com o nome democracia

Gilson Borges Correa



30

Léo Ustárroz

LÉO USTÁRROZ é porto-alegrense nascido em Bagé. 
Com formação em Engenharia e Direito, é empresário e escritor, 
contribuindo como articulista em jornais regionais e sítios 
eletrônicos. Frequentou o Curso de Formação de Escritores 
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Uma Festa Muito Louca

— Como é que esses idiotas se dizem especialistas em 
índios, se não são índios? Epa! Junto àquela parede eu vi uma 
bunda engatinhando. Quê loucura esta festa!

Eu mal conseguia perceber o que se passava naquela 
sala grande e escura, com um sofá enorme quase encostado 
numa das paredes — mas suficientemente afastado —, decerto 
para quem quisesse assistir e participar da mesa redonda dos 
indianistas. Eles discutiam a organização da sociedade indígena, 
e, pelo que entendi, o maior embate era entre um cara de cabelo 
raspado e gravatinha borboleta que defendia o “fato social do 
costume”, e um barbudo, dando ares de líder estudantil, com 
mãos agitadas coçando sempre a barba, quase gritando — mas 
era o jeito mesmo dele falar — que explicava os indígenas como 
um “processo psicológico primitivo”. Sentei no sofá, levantei a 
mão para perguntar algo, mas não me deram bola. Com a cabeça 
ziguezagueando, bradei: — Que merda de processo psicológico é 
esse? — Mas os debatedores nem me olharam. Escutei um psiu! 
vindo detrás do sofá que eu estava. Me virei como pude para ver 
o que era, e, apesar de toda a escuridão, percebi uns quatro vultos 
pelados, uns sobre os outros, todos enozados de um jeito que não 
imaginava ser possível. — Desculpe! — disse, e voltei a sentar. 
Foi quando vi uma bunda peluda passar engatinhando junto à 
parede da minha esquerda. Observando melhor, vi que eram 
duas bundas, andando de quatro, uma querendo pegar a outra, 
e, chegando ao final do trajeto davam meia volta e trocavam as 
posições de quem pegava quem. Esfreguei forte as mãos nos 
olhos e pensei de novo, — que festa muito louca! Atrás de mim, 
seguia um pega-me-solta ao som de gemidos, e volta e meia uma 
perna aparecia sobre o sofá e quase me acertava.

Decidi sair daquela sala, mas estava difícil, sem ter onde 
me apoiar. Fui engatinhando em direção à porta, e, embora me 
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chamassem para participar da festinha atrás do sofá, segui em 
frente. Lá fora estava mais claro — mas não muito —, e havia 
bastante gente, com rostos esfumaçados, muitos sentados pelos 
cantos e os que se movimentavam preferiam engatinhar, como 
eu.

Também sentei, com as mãos na cabeça, pois quase não 
a controlava mais. Um cara a meu lado ofereceu seu baseado 
para uma puxadinha, e não recusei. À nossa frente havia uma 
placa indicativa de outro ambiente, e se via fumaça saindo por 
baixo da porta. Eu li “suruba”, e comentei com o companheiro 
do baseado — Ali deve estar interessante! —. E ele, muito mais 
lúcido, explicou que era “Surubar”, um bar ambientado no 
Japão, onde serviam uma bebida —Suru — fermentada a partir 
de casca de arroz vermelho, depois de um prévio cozimento com 
mizuna, verdura conhecida por mostarda japonesa. Era bastante 
alcoólico o tal de Suru, muito apreciado pela turma da sociologia 
que estudava a influência da imigração japonesa e — dizem — 
um acompanhamento perfeito para o tofu. Vestidos a caráter, 
com terno, gravata, cabelo escovinha e máquina fotográfica, 
esses caras estavam bebendo todas, enquanto acendiam um 
cigarro no outro, fumando como doidos — para criar um clima 
de Surubar, diziam —. Com todas essas explicações desisti de 
entrar, não era suruba, que loucura de festa!

Essa é a parte menos louca daquela festa de 1969. Eu 
era estudante de engenharia e fui convidado por uma conhecida 
da filô — decerto queria me pegar — dizendo que fariam uma 
festa muito louca junto com a arquitetura naquele sábado 16/08, 
concomitante a um evento próximo à Nova Iorque, chamado 
Woodstock.

Soube que eles festejavam com frequência, sempre 
haveria uma motivação. Eu só fui àquela, e achei tudo muito 
louco! Sobre a sala dos indianistas, fiquei sabendo depois que 
o ambiente se chamava “atrás do sofá”, e não tinha nada além 
daquele sofá que escondia possibilidades mil. A reunião dos 
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indianistas, e aquelas bundas se perseguindo o tempo todo, eram 
projeções de filmes na parede. Quê loucura aquela festa!

Léo Ustárroz
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Amores Familiares

Estar no ventre materno
Traz o conforto preciso
E ao nascer, vivemos procurando 
Por essa noção do paraíso
Nas pessoas que escolhemos para amar
Será que realmente escolhemos?
Ou o destino escolhe por nós?
Bom mesmo é encontrar nesse amor
O carinho que se recebe dos abraços dos avós
O aconchego que a família pode oferecer 
E que adiante podemos levar
Para uma nova família criar
Nem sempre é possível encontrar
Esse presente que é dádiva nossa
Mas nada impede que se possa 
oferece-los ao amor que vai chegar
Ou aquele que jamais queremos que se vá...

Valeria Gravino
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UM AMOR DE OUTRO MUNDO 
    
 - Você desencarnou quando? 
Yosef não era de fazer perguntas, especialmente aos 

recém-chegados. A confusão mental e o espalhafato dos novatos 
sempre o mantiveram distante dos diálogos iniciais, no entanto, 
aquela moça chamara sua atenção. Do azul de seus olhos, descia 
uma calma translúcida que se espalhava por todo seu rosto, 
evidenciando o traçado perfeito de suas feições. 

- Ontem - respondeu ela. 
- Tão cedo? E sem temor? Yosef intrigava-se cada vez 

mais, não se lembrava de ter visto tamanha conformidade, 
mesmo quando soube que a partida da moça, chamada Gradiva, 
havia sido por ela providenciada. 

A passagem de Yosef também fora repentina, mas 
involuntária: um acidente de carro, aos trinta anos. Sua adaptação 
ao Paraíso custou-lhe caro. Nos primeiros dias, foi tomado por 
uma angústia que parecia não ter fim e a ela seguiu-se uma 
saudade tão profunda que lhe cegava a alma. E não havia santo 
que o tranquilizasse ou oração que amenizasse seu sofrimento. 
Aos poucos, como em tantas outras vezes em vida, apenou-se 
dele a razão e Yosef foi recobrando os sentidos, pagando, todavia, 
um alto preço por isso. Não recordava mais nada. Nenhum 
nome, nenhum fato, nenhum ato de sua existência pregressa. 
Incólume e incógnito para si mesmo, para todo o sempre. Até 
chegar Gradiva. E o sorriso que tão amavelmente consigo trazia. 

A recém-chegada punha-se agora a olhar com satisfação 
a ausência de brancas nuvens e a profusão de cores, sons e seres 
– celestiais ou não - que faziam o local assemelhar-se a um 
mercado turco. Havia vários grupos, mais ou menos inquietos, 
postados diante das gigantescas portas e que, sem perceber, já 
se misturavam à acolhedora penumbra dourada irradiada pelo 
imenso saguão. Gradiva não tinha pressa alguma em saber qual 
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seria seu lugar na eternidade, pois acabara de encontrar o que 
viera buscar.  Voltando-se para Yosef, afirmou:

- Você ainda está no saguão, nenhum desígnio lhe foi 
dado.

Era verdade.  Para encontrar seu lugar no Paraíso, seria 
necessário escolher uma das portas.  Sem lembrar-se de nada, ele 
não tinha a menor pista de quem era nem do que queria, muito 
menos, a qual porta se dirigir.   No fundo, a ideia de escolher uma 
das portas e perder todas as outras, o apavorava. Explicou sua 
condição desmemoriada à moça e o quanto ignorar o auxiliou a 
ser um desencarnado. Diminuíra-lhe até a dor. Sem comover-se 
e com uma pequena elevação de nariz, Gradiva disse: 

- Pois eu não deixo de saber o que quero nem morta. 
- Tenho certeza disso – afirmou Yosef, desconhecendo por 

completo de onde poderia vir tamanha assertividade sobre ela... 
algo de familiar naquele nariz lhe proporcionara a segurança de 
seu comentário. 

Conversavam um pouco mais sobre a jornada que os 
aguardava, quando o livre trânsito das palavras entre eles permitiu 
que Yosef perguntasse por que ela havia decidido encerrar sua 
estada na Terra. Havia sido amor, a razão de Gradiva. Um tanto 
desenxabido, baixou a cabeça e calou-se.  Neste instante, como 
que por força do hábito, Gradiva levou a mão ao rosto dele, para 
tirar a mexa que caiu sobre seus olhos. Comovido e sem jeito, 
agradeceu o gesto.  Contrariando o esperado, ela não retirou a 
mão de seu rosto, tornando-se ainda mais próxima. Encostou seu 
nariz no maxilar de Yosef e percorreu a extensão até o queixo, 
beijando suavemente seu pescoço. Abraçaram-se, as duas almas, 
em tão preciso enlace que não mais se distinguiam. 

- Não lembra mesmo de mim, meu amor?
- Eu não sei – respondeu ele. A confusão que sentia era 

imensa, uma profusão de emoções, imagens e falas se misturavam 
em sua cabeça. Era como se um baú tivesse sido aberto por 
uma forte ventania, espalhando as peças de seu interior em um 
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redemoinho. Percebendo a agitação dele, Gradiva começou a 
cantar, baixinho, a música que costumava cantarolar enquanto 
o sono não chegava para nenhum dos dois. Ele voltou a si como 
se novamente respirasse e a primeira lembrança retornou a sua 
consciência. Preparava café para Gradiva - de uma forma tão 
única que só ele sabia fazer - enquanto ela esperava, rindo e 
tagarelando, a sua desejada xícara. Conseguira lembrar! Todas 
suas recordações vieram à tona, fazendo-o repetir sem parar:

 - Minha amada, minha amada! E abraçava-a mais 
fortemente. 

  Estavam noivos, a poucos dias de seu casamento, 
quando Yosef deixou os preparativos finais da festa para outros 
resolverem e foi dar uma volta de carro, envolvendo-se no 
acidente que lhe ceifou a vida. Gradiva jamais se recuperou, até 
decidir partir ao seu encontro, pois sem ele não conseguira viver. 

Com a cabeça nas nuvens, como só os enamorados sabem 
estar, Yosef perguntou: 

- E agora, o que faremos?
- Ora, ora! Agora você não mais me escapa!

Autora 
Adriana Rocco 
00AD053            
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Era Uma Vez em Copa
Era um dia qualquer de julho do ano de 1958 no Rio de 

Janeiro. Já estava entardecendo naquela sexta-feira modorrenta. 
À distância, embarcações moviam-se remansadamente. O dia 
nublado não insistia no mergulho. Ainda assim, a orla se recheava 
de moças em comportados maillots e rapazes com calções de 
banho até um pouco ajustados e reveladores demais, quase 
chegando à cintura. No ondulado passeio de pedras portuguesas 
pretas e brancas, moçoilas e moçoilos sorriam e flertavam; eles 
tomando grapette, elas saboreando um chicabon – ou vice-versa. 

Ali no Posto 6 duas primas se preparavam para voltar 
para casa. Luzia colocava sua saída de banho enquanto Yvone 
inutilmente tentava limpar os pés antes de se calçar. Luzia 
contemplava aquele infinito de guarda-sóis que teimavam em 
permanecer abertos apesar do mormaço e olhava ao redor para 
ver se avistava o rapaz bem-apessoado que costumava jogar ali. 

Yvone queria voltar logo para casa; Arthur ficara de ligar 
e passar lá por volta das 19h para tomarem um chope, talvez. 

Também no Posto 6, um pouco mais acima – perto do 
Forte – Hélio tomava um chope com colegas de trabalho. Um 
deles era Arthur, com quem acaba comentando que na semana 
anterior tinha visto perto do Posto 5 uma moça que era um ‘broto’. 
Estava pensando em passar por lá para ver se  encontrava a 
beldade. Arthur, um pouco mais velho, riu do colega e disse: “um 
broto e um pão; isso pode dar casamento.” Arthur se despediu 
dizendo que teria um encontro com Yvoninha, seu novo interesse 
amoroso, sua pequena deusa. Hélio respondeu, fazendo troça: 
“uma deusa e um babalorixá; isso pode dar casamento.”

E, infalível como a flecha do Cupido, que protege os 
amores predestinados, Hélio chegou ao Posto 6 no instante em 
que Luzia esperava Gordinis,  Fords e Buicks passarem para 
atravessar a Atlântica. Na tentativa de chamar sua atenção, 
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subiu no banco que anos depois seria ocupado perenemente por 
Drummond e gritou a plenos pulmões: “Olhem para essa moça 
com olhos da cor dessa arrebentação! É com essa pequena que 
vou me casar!” Ela riu e enrubesceu, e logo os dois estavam 
trocando olhares e sorrisos ao lado do sorveteiro da Kibon.

Anos mais tarde, a pequena de olhos acinzentados e o 
rapaz com bigode de galã de cinema concretizaram a profecia 
do babalorixá Arthur. Aquela sexta-feira enevoada foi o prelúdio 
de um encantador romance ‘infinito-enquanto-durou’, que 
despontou naquele banco cheio de histórias entre o Leme e o 
Arpoador. 

(Ah, a deusa e o babalorixá também tomaram muito 
chopes juntos!)

Autora 
Cláudia Almeida
 00AD001



45

O DIA DO MEU CASAMENTO
   Contrariando as recomendações de minha mãe e da 

minha maquiadora, acordei cedo. Ontem elas falaram o tempo 
inteiro na minha cabeça que eu deveria dormir bastante para 
estar bem descansada e com a pele ótima para o meu casamento. 

   Me olhei no espelho e pude perceber o quanto as duas 
estavam sendo exageradas, eu me sentia linda, meus cabelos 
loiros e longos estavam com um brilho especial e o mesmo 
poderia ser dito dos meus olhos azuis. Minha pele estava perfeita! 
A felicidade transparecia no meu rosto e eu tinha certeza que, 
meu noivo e futuro marido, também me acharia linda.

   -Posso saber o que você está fazendo acordada tão cedo 
Fernanda? _perguntou minha mãe com cara de poucos amigos e 
se mostrando brava comigo.

   -Bom diaaaa, dona Lúcia! _sorri para minha mãe, 
abraçando-a e beijando na face. -Fique tranquila, mãe, tudo vai 
dar certo e eu estou me sentindo ótima e estou mega empolgada.

   -Oh, filha, estou tão feliz por você? _os olhos azuis de 
minha mãe se encheram de lágrimas tomados pela emoção.

   Nós éramos tão parecidas fisicamente, mas nossas 
semelhanças acabavam por aí. De gênio eu era muito mais 
parecida com meu pai, ela era calma, tranquila, centrada, sempre 
via o melhor das pessoas. Já eu, era um verdadeiro furacão, um 
turbilhão de emoções, era complicado perdoar as pessoas, se 
pisassem na bola comigo era uma só vez, eu perdia a confiança 
e não tinha mais volta.

   -Obrigada, mãe! _sorri confiante para ela.
   A campainha tocou e Cícera, nossa empregada de anos, 

foi abrir. Eram alguns presentes que chegavam de última hora.  
Abri os embrulhos e li os cartões, eu estava amando isso. Já fazia 
cerca de aproximadamente um mês que começamos a receber 
nossos presentes, mas naquela última semana estava sendo mais 
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intenso e ver nossos amigos e familiares nos desejando toda a 
felicidade do mundo estava sendo maravilhoso.

 Resolvi tomar um banho relaxante e depois ir até o nosso 
apartamento e deixá-los lá. Aproveitaria para ver se estava tudo 
em ordem lá para nossa noite de núpcias. Isso mesmo, nossa 
primeira noite de casados seria lá, pois partiríamos para nossa lua 
de mel no dia seguinte e ela aconteceria na Europa, faríamos um 
pequeno tour: Portugal, Itália e Londres. Tudo bem romântico, 
nós amávamos viajar juntos. Aproveitei também para ver se 
as passagens estavam dentro da minha bolsa, eu não poderia 
esquecê-las.

 Depois que saí do banho e me arrumei, Cícera veio me 
avisar que Adriana, minha melhor amiga estava na sala para me 
ver. Ótimo, ela iria comigo até o apartamento e me ajudaria nos 
últimos preparativos, eu queria cria um clima romântico para 
nós dois, para que nossa primeira noite como marido e mulher 
fosse perfeita, inesquecível e especial.

 -Olá! _sorriu Adriana vindo em minha direção. -Como 
está a noiva mais linda do dia?

 -Melhor impossível! _abracei ela com carinho. -Estou 
muito feliz e sinto que nada e nem ninguém vai conseguir acabar 
com a minha felicidade!

 -Que bom! Mas e o noivo, já deu as caras depois da 
despedida de solteiro?

  -Ainda não, ele deve estar dormindo e descansando para 
hoje, afinal uma noite de bebedeira com os amigos, não deve ser 
nada fácil.

 -Você acredita mesmo nisso?
 -Como assim? _perguntei incrédula, sem saber onde 

minha amiga pretendia chegar com aquilo.
   -Que não teve mulheres, que eles ficaram só entre 

homens bebendo e jogando conversa fora?
 -É claro que acredito, o João Pedro não mentiria para 

mim, se ele prometeu que seria assim, eu acredito que foi. Mas 
porque essa pergunta agora?
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 -Nada demais, amiga! É que o João Pedro sempre foi 
um galinha, pegou a cidade inteira, talvez ele tenha se despedido 
desse lado dele também. O que seria muito bom, não é mesmo? 
Só assim ele será sempre fiel a você, sem querer voltar a antiga 
vida.

 -Não estou te entendendo, Adriana. Porque falar essas 
coisas para mim logo hoje? Eu pensei que você fosse minha 
amiga.

 -E sou querida. Me desculpe! Deve ser a tensão do dia e 
estou preocupada com você e sua felicidade. Não está mais aqui 
quem falou, retiro tudo o que eu disse. _sentou ao meu lado no 
sofá e me abraçou. -Sua mãe disse que você ia ao apartamento 
levar alguns presentes, que tal se formos juntas? 

 -É o que eu havia pensado, vamos então?
 Pegamos os presentes em questão, carregamos o meu 

carro e seguimos em direção ao apartamento. Fiquei a maior 
parte do tempo calada, enquanto Adriana não parava de falar nos 
preparativos, no vestido, sapato, maquiagem. A minha cabeça 
estava fervilhando com as coisas que ela havia insinuado, ela 
tinha razão quanto ao passado do João Pedro, mas desde que, 
com muito esforço, eu havia conquistado o coração dele, ele 
nunca havia me traído, tinha se tornado fiel. E eu confiava nele, 
ou, pelo menos, achava que sim.

 Entramos na garagem do edifício e vi o carro do João 
Pedro em uma das nossas vagas. O que será que o carro dele 
estava fazendo ali? Ele sabia que eu iria ao nosso AP hoje e 
que não deveria estar lá por causa da velha tradição de que o 
noivo não deve ver a noiva antes do casamento. Com certeza ele 
devia ter deixado o carro ali e ter ido à festa com algum amigo, 
mas nesse caso ele não teria voltado ainda para casa. Comecei 
a ficar preocupada, mas aí me lembrei que ele não poderia me 
ver vestida de noiva e como esse não era o caso, não haveria 
problema em eu subir para conferir.
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 Retiramos os presentes do porta-malas do carro e subimos 
de elevador até o nono andar, onde ficava minha nova casa, o 
nosso apartamento, o lugar onde seríamos felizes para sempre. 
O prédio era suntuoso e o era apenas um apartamento enorme 
por andar e nós éramos proprietários e moraríamos na cobertura. 
Eu e João Pedro éramos ricos, nossos pais eram sócios em uma 
grande empresa da construção civil e ele havia se formado em 
engenharia e já fazia parte da diretoria ao lado de nossos pais.

 Ao entrarmos no apartamento meu coração disparou, 
ouvi barulho, gemidos, gritos e risadas vindas de nosso futuro 
quarto. Como um ímã fui atraída até a porta e a abri. Foi aí que 
meus sonhos desmoronaram. O meu João Pedro, lindo, moreno 
de olhos azuis, o homem que eu amava e ia me casar naquela 
noite estava na cama, com duas mulheres nuas e elas brincavam 
com seu lindo e perfeito corpo. Me senti sem forças e fiquei 
catatônica.

 Uma das moças era funcionária da empresa de nossos 
pais e era secretária do João, a outra era enfermeira chefe do 
melhor hospital da cidade e o pior de tudo é que as duas se diziam 
minhas amigas, frequentavam os mesmos lugares e festas que 
nós e faziam parte da nossa turma.

 Percebendo a minha presença, as duas começaram 
a chamar e cutucar João Pedro, tentando cobrir seus corpos. 
O João parecia totalmente bêbado e fora de si, apesar de seu 
membro estar se mostrando bem animadinho.

 -Nanda, _olhou assustado tudo ao seu redor, parecia 
confuso. -O que eu estou fazendo aqui? O que vocês duas estão 
fazendo aqui? _perguntou cinicamente para as duas mulheres.

 -Não seja ridículo João Pedro! Como você pôde fazer 
isso comigo? _apontei o dedo para ele acusando-o. -E ainda vem 
fingir que não sabe como veio parar aqui. Quer que eu te ensine 
como um homem para na cama, fazendo safadeza e traindo sua 
noiva com duas vadias??
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-Nanda, por favor, acredite em mim. Eu não sei como 
vim parar aqui.

  -Me poupe do seu cinismo, eu tenho nojo de você! Eu te 
odeio, João Pedro Alvarenga! Vá para o inferno! _sai correndo 
em disparada, deixando até mesmo minha amiga para trás.

   Eu queria sair dali o mais rápido possível. Eu me sentia 
enjoada, com uma enorme vontade de vomitar. Ódio tomava 
conta do meu coração e destroçava meus sentimentos, destruindo 
tudo.

   Cheguei em casa desesperada e chorando copiosamente. 
Meus pais preocupados e desesperados me abraçavam e tentavam 
me acalentar. Contei tudo a eles, que se decepcionaram muito 
com o fato. Com muito custo consegui parar de chorar e adormeci 
sobre o efeito de calmantes fortíssimo. Acordei faltando apenas 
duas horas para o casamento, fui despertada por uma grande 
discussão na sala, caminhei até lá e no meio do caminho, pelas 
vozes, percebi que eram meus pais e o João Pedro.

   -Eu não quero e não vou permitir que desmarquem 
nada do nosso casamento sem antes conversar com a Nanda, eu 
preciso que ela me escute. Vocês não deviam ter desmarcado 
a cabeleireira, manicure e maquiadora, mas não tem problema, 
ela é linda de qualquer jeito e dentro de um vestido de noiva 
estará perfeita. _argumentava João e confesso que meu coração 
acelerou só de ouvir a voz dele. Me odiei por isso!

   -Falar comigo porque João Pedro? Para tentar me 
enganar de novo, me fazer acreditar em você e no seu falso 
amor? _entrei na sala gritando em direção a ele.

   -Nanda, meu amor, você é maior do que tudo isso. _se 
aproximou, tentando me abraçar e eu me esquivei. -Deixa eu me 
explicar, por favor. Me escuta! _pediu com olhos de súplica.

   -Tudo bem, apesar de você não merecer, eu vou te 
ouvir. Mas já vou te avisando que não vai conseguir me mudar 
de ideia. _falei de forma firme. – Pai... mãe... vocês podem nos 
deixar sozinhos um instante? _pedi.
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   -Claro, filha, estaremos no quarto, se precisar de algo é 
só chamar. _completou meu pai.

   -Amor, acredite em mim! _se aproximou tentando me 
tocar novamente.

   -Não me toca... _gritei em sua direção. -Eu estou com 
nojo de você.

   -Não fala assim! _suplicou. -Eu juro para você que eu 
não sei como fui parar lá. Eu não me lembro como fui para na 
nossa cama com aquelas duas, eu acredito que estamos sendo 
vítimas de uma cilada, armaram isso para nós dois. _engoliu em 
seco e percebi desespero nos seus olhos. -Nada será desmarcado 
ou cancelado, você vai me prometer que vai pensar melhor no 
assunto e eu estarei te esperando na igreja no horário marcado. 
Não desista de mim... não desista da gente. Eu te amo muito! 
_seus olhos ficaram marejados de lágrimas. -Vamos nos casar 
e provar para quem tentou nos separar, que nós nos amamos. 
Juntos nós descobriremos quem foi que armou isso tudo para a 
gente e seremos muito felizes! _se aproximou, segurando meu 
rosto entre suas mãos e dessa vez não me esquivei olhando bem 
dentro dos seus olhos. -Eu estarei te esperando naquela igreja. 
_selou nossos lábios em um beijo cheio de urgência.

   Assim que ele saiu, chamei meus pais na sala e 
comuniquei minha decisão que já estava tomada... no momento 
exato do meu casamento eu estava embarcando em um avião com 
destino a New York, chorando desesperadamente e tentando ser 
forte, estava deixando tudo para trás e sem saber se algum dia eu 
conseguiria perdoar o grande amor da minha vida ou se voltaria 
a minha cidade natal. O meu destino que até aquele dia era certo, 
a partir de agora se tornou uma grande incógnita. Como será 
meu futuro, só o tempo dirá!

Autora 
Cris Barbosa
00AD052 
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Ases Altos
Você sabe que está ficando sem tempo quando os relógios 

parecem onipresentes. Aquele analógico gigante na parede mor 
do cassino parece zombar de você cada vez que o ponteiro se 
move. Nas próximas seis horas você precisará resolver a maior 
encrenca em que já se meteu.

Eles estão com seu marido. Eles irão matá-lo caso você 
não pague. Teria ele desperdiçado amor, trabalhando para mantê-
la enquanto você se sentia entediada e apostava tudo o que ele 
lhe dava? Terão sido anos desperdiçados a seu lado?

A roleta gira. Vermelho! Vermelho! É uma questão de vida 
ou morte. A inércia transforma o borrão em cores novamente. 
Preto, vermelho, preto, vermelho. Os cliques do relevo contra a 
agulha te lembram outra vez que o tempo está se esvaindo. Vinte 
e dois vermelho narra o crupiê. Renda dobrada, restam cinco 
horas.

De repente, um susto. Uma mensagem no celular: “Seja 
rápida ou estará morto” e você vai para outro ambiente da casa. 
Uma decoração egípcia, suntuosa, promete maiores ganhos ou 
perdas definitivas.

No palco um grupo teatral encena o fantasma da ópera, 
nas mesas de craps, a excitação é grande. Você tem um deja vu 
das noites que passou nelas, usando seus melhores vestidos, 
sendo cortejada, bebendo champanhe.

Seria bom voltar para algum lugar no tempo, quando 
aquele maldito agiota não tinha lhe oferecido um empréstimo.  
Quando você encostava a cabeça no travesseiro e não se sentia 
como a inimiga pública número um.

Números. Fichas sobre eles deslizando pelo feltro verde. 
Os dados podem te dar o que precisa, então você aposta, joga 
e parte de um seis. Os dados são arremessados novamente, 
se chocam contra a ponta da mesa, executando uma dança, 
seria a dança da morte? Seis, seis, seis, você repete em seus 
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pensamentos e o seu desejo é atendido. Ambos cubos brancos 
exibem o número seis acima deles indicando que você perdeu e 
voltou à estaca zero. 

Nesse ambiente são as ampulhetas que marcam o tempo. 
Com suas areias coloridas se esvaindo, como a vida de seu 
marido, daqui para a eternidade. Elas te lembram que metade do 
seu prazo já se foi pelos ares, como a santa fumaça que saí do 
seu cigarro.

Antes que a noite termine você lamenta tê-lo envolvido. 
Estava pronta para pagar com a própria vida ou fugir para as 
montanhas, mas não queria envolvê-lo. Era a hora do tudo ou 
nada.

O caça-níqueis. O sonho infinito numa remota 
possibilidade. Você coloca a moeda e puxa a alavanca, coloca a 
moeda e puxa a alavanca. Nada.

Quando faltam apenas dois minutos para a meia-noite 
a sorte finalmente sorri. A aposta mais arriscada, que gerava o 
maior lucro e não acontece todos os dias, aconteceu para você. O 
doce barulho das moedas caindo só não é mais agradável porque 
faltam poucos segundos para o seu prazo se esgotar. 

A ligação é completada e o agiota recebe a notícia. Seu 
marido estará livre. O céu pode esperar.

Autor 
Dan Folter
00AD005
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Deambulando nas Bichas de Museu.
Recordo que naquela manhã de sexta-feira antes de o sol 

nascer e as nuvens despirem-se sobre o céu, totalmente azul, 
meus pés paralíticos rasgavam as silenciosas ruas e avenidas em 
direção ao Museu para apanhar o vulgar chapa sem de praça dos 
combatentes via o jardim, mas no momento da partida o que 
parecia nos miolos da cabeça enfraquecia a minha disposição, 
era pensar que chegaria a paragem suado e cheio de cansaço 
e sem vontade de ultrapassar sequer um ponteiro vermelho do 
semáforo e, para piorar meu estado de aposento, ter que entrar 
em guerrilha sem armas nem azagaia com os sanguessugas de 
smart kikas e galaxy que de dia e de noite sempre encontravam-
se instalados.

Mas o que não sabia é que um deles a sorte lhe tinha 
afugentado, passado poucos minutos ouvia de lado de trás 
o clamar da viatura da PRM que traziam as provas de busca 
imediata de um dos malogrados.

O susto partiu-me quase todos os meus sentidos, visto 
que o tal encontrava-se escondido no traseiro esquerdo de uma 
senhora volumosa, que o seguia na bicha. Mas graças a Deus 
a polícia agiu rapidamente. Já passava das 10:30 da manhã. 
Lá estava bem faminto e com sede, começava a me estressar 
lamentavelmente porque nem sequer o TPM passava para me 
recrutar, pois ainda tinha que fazer duas ligações.

-Oh meu Deus, dizia com os olhos virados ao céu. 
Quando senti o aroma de uma mão a passar pelos arredores das 
minhas costas em direção ao bolso da calça de uma das vizinhas 
na bicha...

Quando este voltou nem imaginam o que trazia, um 
lencinho bem sujo que o homem usava para sacudir o ranho e o 
suor do filho que estava bem ao lado dele, mas infelizmente sem 
se importar se é que o ladrão viu o seu estado sequestrava cada 
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vez mais com clandestinidade... Até que o lencinho se soltasse 
do bolso do homem.

Eu assistindo todo o drama de frente nada poderia fazer 
além de lamentar o sucedido porque havia outro comparsa que 
apontava-me com a faca e silenciosamente ameaçava-me de 
morte. E obrigatoriamente mantinha a minha boca muda.

Novamente olhei ao relógio, já era 13:05 uma hora a mais 
que o almoço havia se escapado de mim, mas finalmente quando 
virei a cabeça para av.24 de julho vinha de uma alta velocidade 
o chapa que tanto esperava, embora de longe era possível ver 
e ouvir que estava velho e bem desgastado, um simples xicoro 
coro, mas obrigatoriamente tinha que subir, pois já aproximava-
se a hora da ponta. Lá fui com a ânsia de chegar primeiro e com 
os meus traseiros de tambor a ocupar o último assento, sublinho 
que foram poucos minutos, mas que valeram a pena. 

- Ufff finalmente estou dentro de chapa.
Dizia suspirando um ar calmo, pois tinha me livrado da 

gordura bicha do museu em direção a segunda ligação.
A sorte pulsava em mim, pois o cobrador comunicou 

que o chapa rasgava o alcatrão até terminal. Contudo, foi desta 
forma que sobrevivi o dia até chegar em casa.

Autor
Ernesto Moamba
00AD003



55

O Baile de Gala
 Festa no interior, daquelas de traje de gala exigido 

no convite.  O dela veio da colega de faculdade, cujo marido 
jornalista tinha sido convidado. Como poderia levar mais 
pessoas, resolveu chamá-la. Avaliou a situação, mas  no fundo 
já havia resolvido desde o primeiro momento, desde a primeira 
sílaba. Sua vida afinal, não era nenhuma sequência de saídas 
para baladas imperdíveis, nem mesmo para as perdíveis. Era 
de casa para o trabalho, manhã e tarde, em sala de aula. Do 
trabalho para a faculdade, à noite, vez por outra,  reuniões de 
trabalho no sábado de manhã. Caso contrário, eram textos para 
ler, planos de aulas para elaborar, exercícios para terminar, 
provas para corrigir. Uma diversão atrás da outra.  Gastar um 
pouco de dinheiro consigo mesma, era merecido. Subir a serra 
para baile tão fino em companhia tão agradável: a amiga, o 
marido, os dois filhos, o de três e o de dois anos, e a babá. O 
que poderia dar errado? Aceitou a proposta e começou a fazer 
planos. Maquiagem e cabelo no salão de sempre, levaria tudo de 
manhã para o serviço, depois se arrumaria no salão e pronto. Era 
só pegar o ônibus  até o município vizinho. De lá seguiria para a 
casa da amiga e depois para o baile.

 O vestido de gala deu um pouco de trabalho. Não foi 
má vontade não. Procurou em várias lojas de roupa de aluguel, 
mas o fato é que não há na Terra vivente que use esse traje ou 
essa especificação: Gala. O máximo que encontrou foi Festa. 
Isso tornava as coisas bem mais fáceis. Resolveu que iria com o 
vestido da irmã. Um belo exemplar azul, coberto por lantejoulas, 
colado ao corpo com mangas bufantes de tafetá azul, e uma 
cauda do mesmo tecido das mangas, em modelo rabo-de-peixe, 
que terminava pouco acima do tornozelo. Algo que dificilmente 
passaria despercebido num velório, num supermercado ou 
numa recepção presidencial. Ninguém perderia tempo na 
festa discutindo se o vestido era de gala ou não. A irmã havia 
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comprado o vestido em várias prestações para um concurso 
de beleza na escola. Como fosse decotado o vestido e o mês 
fosse agosto, restava o problema do casaco. Mas aí já era coisa 
demais para resolver. Tinha um casaco longo, cinza e velho, já 
embolotadinho pelo uso. Como não havia previsão de reajuste 
salarial para os próximos meses, e de qualquer modo, havia uma 
lista de prioridades na frente do casaco, iria com o velho até a 
porta e entraria sem ele no salão. Agora era arrumar a mala e 
esperar o dia. A maquiagem ficou perfeita e o cabelo impecável, 
preso e com uma onda endurecida de gel na frente. A moldura 
da euforia. Como precisou se arrumar no horário do almoço e 
trabalhou à tarde, teve tempo de ouvir os elogios dos colegas, 
surpresos com a singular produção. 

 Já no ônibus, não sabia ao certo se o olhar das pessoas 
era de admiração por sua beleza  ou surpresa pelo inadequado 
da hora  e lugar em que figura tão ímpar se apresentava. Simples 
viventes, afinal, que vêm e vão  diariamente em suas vidas sem 
graça, sem bailes na serra, sem amigos jornalistas, sem glamour, 
sem fixador no cabelo.

 O baile iniciaria às 23 horas da sexta-feira mesmo. 
Depois de um táxi da rodoviária até a casa da amiga, seguiram 
para a serra. Como era solteira e não tinha parentes próximos 
com menos de 20 anos, não estava muito acostumada à rotina 
doméstica com crianças. Tão fofas, e gritonas, e mijonas, 
e birrentas. Que graça!  Em meia hora na viagem de carro, 
descobriu que o principal profissional na vida de uma mulher é a 
babá.

 Depois de algumas horas, com todos os tripulantes vivos, 
mais ou menos pelas 21 horas, desembarcaram na frente do 
hotel. Lindo. Um mosteiro antigo, deslumbrante, imponente. A 
noite prometia, e o melhor, as crianças dormiram. Instalaram-se 
num apartamento de dois quartos, uma antessala e um banheiro. 
A amiga solicitou às freiras uma cama extra na entrada. A babá 
sumiu num dos quartos com as crianças. O casal ficou com o 
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outro quarto e  para ela sobrou o banheiro  apertadíssimo.  Na 
verdade não foi muito fácil abrir o vestido de festa e enfiá-lo, 
considerando a amplitude da cauda de tafetá em franca oposição 
ao minúsculo espaço do banheiro. Puxou como pode o zíper até 
em cima, ajeitou as mangas, retocou o cabelo e o batom, colocou 
o longo casaco cinza por cima e saiu, maravilhosa. Era assim 
que se sentia, bem perto das estrelas.  Segunda-feira voltaria à 
vida real, tudo bem. Mas o fato é que não voltaria a mesma. 
Felicidade faz revolução, mexe com as células, entra na história 
e era um pouco princesa agora.

 Os amigos já esperavam na porta. Elogiaram o traje. O 
marido de smoking, a amiga de gala: um vestido pérola, sapato 
pérola, meias pérola, além da bolsa pérola e das pérolas para 
ornar pescoço e orelhas. E ela de paetês e tafetá azul. Homem 
privilegiado este. Um cavalheiro que, em pleno 1990, no final do 
século passado, pode apresentar-se num baile acompanhado de 
duas damas tão elegantes,  do que pode ser chamado se não de 
privilegiado? 

 Foram-se. Os corredores do hotel mosteiro eram largos, 
escuros, assoalhados. Cada passo um rangido, como num filme 
de assombração. Maravilhoso. Ali sua angústia encontrava o 
cenário para dissipar-se. 

 Na rua o frio castigava. O que protelava a pneumonia era 
o abrigo frágil do casaco cinza.  Algumas voltas de carros e de 
repente estavam em frente a uma casa antiga, iluminada, cheia 
de carros se enfileirando na rua estreita. Toda a imprensa local 
estava lá. No interior, um tapete vermelho cobria a escadaria 
que levava ao corredor principal. De cada lado, um recepcionista 
de luvas brancas e fraque retirava os casacos  e entregava uma 
senha de metal dourado que mais parecia uma joia.  O marido e 
a amiga seguiram na frente. Passos lentos, ela largou o casaco 
atrás de si como se não se preocupasse onde cairia, certa de que 
mãos gentis o segurariam. Subiu cheia de alegria.  Do topo da 
escada já tinha uma visão geral do salão. No momento de sua 
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entrada, o conjunto sobre o palco iniciou tocar ‘Champanhe’ de 
Di Capri. As mesas, dispostas em L, o cardápio previa morangos, 
chocolates e champanhe. No fundo não ficaria triste com um 
cardápio mais pitoresco que incluísse aipins, farofa e cebolas, 
como a mãe fazia em casa. Mas tudo bem. Atravessou o salão a 
fim de sentar-se próxima aos amigos e ao conjunto, colocando-
se no que seria o ângulo reto da letra L. Percebera, já na entrada 
do salão, um insuportável cheiro de mofo vindo daquele monte 
de vestidos da gala, que não deviam ser alugados há anos, além 
de políticos tradicionais vindos das mais diferentes casas de 
aluguel, jornalistas famosos e desconhecidos, alguns jovens, 
além de outras personagens diversas e inexplicáveis. 

 Um dos belos rapazes que aparecia na campanha de 
divulgação da festa também estava lá. Quase não acreditou. 
Era a primeira vez que chegava tão perto de uma celebridade. 
Os mesmos olhos azuis que vira no cartaz do Banco no dia do 
pagamento, agora ali, na sua frente. E, pasmem: ele retribuiu o 
olhar.

 Chegou finalmente à mesa. Da sua casa às 7 horas da 
manha, todo um dia de trabalho, contratempos e sacolas para 
carregar, ônibus lotado cheio de pessoas estranhas que não 
paravam de olhar, um percurso animado num carro apertado até 
a serra, um hotel fantasmagórico com um banheiro minúsculo, 
uma onda no cabelo e um vestido de paetês, puxou a cadeira para 
sentar e desfrutar de sua noite de princesa que apenas começara, 
e que pelo brilho dos olhos do moço do cartaz seria muito boa.  
Quando encostou-se na cadeira foi, subitamente, transportada 
pelo barqueiro do Aqueronte em pessoa, ao inferno da vergonha. 
Sentiu apenas um geladinho inadequado que de modo algum 
poderia estar naquela região glútea, se tudo estivesse como ela 
havia planejado. E compreendeu. O raio da farta cauda do lindo 
vestido de paetês e tafetá azul havia ficado trancado atrás, na 
altura da cintura, apertado no vestido de festa justíssimo. Coberta 
por aquele casaco horroroso foi impedida  de ver a desgraça que 
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se avizinhava. Era isso: atravessou o salão cheia de pompa e de 
bunda de fora.

 Que remédio? Levantou-se um pouquinho e começou 
a puxar um montante de cauda trancada no final da coluna 
vertebral (por que não continuara a andar de quatro como os 
primos chimpanzés? Não. Queria baile de princesa. Tá aí.) 
Enquanto isso, o conjunto concluía a primeira canção e iniciava 
a segunda.

 Após a extração da cauda, sentou-se e continuou a festa 
como se nada tivesse acontecido. Apenas teve o bom senso 
de permanecer colada à cadeira, sem mover o rosto para lado 
algum. Desse modo, tinha esperanças, metade da sociedade 
local conheceria seu rosto, a outra, a sua, digamos, retaguarda. 
Com um pouco de sorte, jamais ligariam o nome à pessoa.

 Ela, porém, não conseguia parar de pensar na expressão 
que  o recepcionista teria feito lá embaixo, ao ver figura tão 
singular subir pausadamente as escadas. Tão constrangido 
ficara o rapaz, que não teve coragem de chamar para avisar do 
incidente.

 A certa altura foi ao banheiro a convite da amiga, 
sem movimentar o rosto. Lá, uma moça pisou no pé da 
amiga, rasgando-lhe a meia pérola. Ao que, ela reagiu com 
um escândalo. Gente finíssima. Ela ao contrário, simplória, 
guardou o constrangimento da travessia do salão num potinho 
de discrição e seguiu o resto da noite sem olhar para o lado. 
Agora, com aquele escândalo,  a outra ameaçava, sem saber, pôr 
seu anonimato a perder. Acabaria fazendo mais sucesso que a 
amiga: -aquela não é a da bunda  de fora?? Que fiasco!  Mas não, 
não foi dessa vez que virou celebridade. A estratégia de deixar 
cada lado do salão conhecer um lado da sua personalidade havia 
funcionado. Voltaram à mesa.

 Na madrugada o gelo já fazia morro em seus pés quando 
a amiga convidou para ir embora. No saguão, o recepcionista era 
outro, graças a Deus.
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 Aconchegou-se em seu velho e surrado casaco cinza, 
subiu no carro e tocou para o hotel. As horas frias que ainda 
se enfileiravam antes da chegada do sol viram-na adormecer 
tranquila. Não foi dessa vez que namorou o rapaz do cartaz, mas 
jamais esqueceria esse final de semana.

 De manhã o cheiro do café acordou a todos e um sol de 
inverno brilhava alto. No refeitório os pães, queijos e geleias 
preparados pelas freiras convidavam ao exagero. A amiga e 
o marido jamais ficariam sabendo do acontecido. Sabe lá? 
De repente, não seria convidada de novo para festa alguma. 
Ninguém a reconheceu até ali. O dia seguiu tranquilo.

Autora
Fátima Barros Plein
00AD064
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Meu Encontro
Enxergo uma luz abrindo a minha visão devagarinho 

naquele ambiente escuro. Ouço um barulho irritante, que aos 
poucos vai se tornando mais alto e presente. Me encontro 
paralisado sem mexer nenhum músculo do corpo. Sinto um 
desconforto no braço como se ele não pertencesse mais a mim. 
O barulho se torna mais frequente e a luz vai se esmaecendo. 
Um dos meus pés sente um calafrio. Observo ao redor e percebo 
uma parede repleta de pontos de luz. Com os olhos um pouco 
mais abertos, identifico que a tenra claridade forma uma espécie 
de cortina na parede. Essa luminosidade vem dos tímidos raios 
de sol que saem pela janela. Me inclino para frente e tento puxar 
um pedaço de coberta para cobrir o meu pé gelado. O barulho 
do vai e vem dos carros martela a minha cabeça e me faz sair do 
lugar. Levanto num pulo só e vou direto ao banheiro passar uma 
água no rosto. Gelada, desperto mais ainda para conseguir ver o 
meu reflexo no espelho verde-musgo. 

- Bom dia, Antônio! Que tal sair de casa hoje?, sussurra 
a voz dentro da minha cabeça. Tento fingir que não ouvi e sigo 
olhando para mim mesmo. Quem sabe eu ache algum motivo que 
me faça sair para a rua. O leve estrabismo do meu olho esquerdo 
volta a incomodar, mas o fino raio de sol que sai da basculante do 
banheiro me tira dessa neura e faz eu prestar atenção no castanho 
claro dos meus olhos amendoados. Na claridade, parecem que 
foram tingidos com gotas de mel. 

- Antônio, vem tomar café da manhã!, grita a minha mãe 
da cozinha. O pequeno apartamento na zona central da cidade, 
faz com que qualquer alteração de voz se transforme em um 
barulho perturbador. Minha autocontemplação é interrompida e 
eu apenas respondo com um Não quero, obrigado! 

Volto para o quarto “torto” que há 6 meses divido com 
minha irmã e sinto um peso no peito. Uma sensação que me 
acompanha desde que coloquei os pés novamente na casa 
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dos meus pais. Parecia que o meu caminho e o meu espírito 
meio tortos, encontrariam um lugar propício para os longos e 
inebriantes pensamentos do meu ser. Mas a arquitetura “torta” 
desse quarto foi algo que sempre me trouxe um desconforto, por 
mais que os dias insistissem em tornar natural a parede inclinada 
para a esquerda. 

Todo amanhecer eu tentava encontrar algum motivo 
que me fizesse respirar o ar pouco saudável da cidade grande e 
assim desentortar o que há muito tempo insisti em esculhambar. 
O diploma de escritor não me convencia e mesmo que eu 
acreditasse que um dia poderia escrever nem que seja uma 
linha como James Joyce ou Pablo Neruda, o insucesso do meu 
primeiro livro insistia em pesar minhas tripas e minha alma. A 
crítica especializada praticamente odiou a obra e disse que o 
livro era o retrato da vida do escritor. E era. A minha própria 
história não encantou. 

Um vento gelado sai do canto da janela e me arrepia 
dos pés à cabeça. Esqueci que hoje é o primeiro dia de inverno. 
Isso me faz lembrar dos momentos felizes que a estação já me 
trouxe: o gosto daquele Cabernet barato; do calor aconchegante 
que saía da lareira da casa dos meus avós; da presença de Norah 
Jones nas noites em que eu escrevia as páginas do fatídico livro; 
do cappuccino com canela; do frio de “renguear cusco” que 
começava no início das manhãs e finais de tarde. Nostalgias tão 
presentes quanto o vento que invade o quarto neste momento. 
Mas e como seria o inverno na terra do Laçador? 

Em um passo ligeiro, troco de roupa, enrolo a manta 
no pescoço e coloco o casaco marrom de couro. Em segundos, 
passo pela minha mãe sem dar satisfação, desço os poucos 
degraus das escadas e me encontro com o sol matinal de final 
de agosto. O ar gelado agora descia pelas entranhas e fazia parte 
de mim. Sem saber para onde ir, sigo o fluxo dos carros. A cada 
passo, a descoberta de novos cenários. Praças, pontes, viadutos 
e ruelas estreitas e muito arborizadas. A quantidade de pessoas 
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caminhando pelas ruas me deixa atônito. A última vez que vi 
bastante gente foi no lançamento do meu livro, há um ano atrás. 

Sigo em frente, ando mais umas quadras e avisto um 
viaduto colossal. Meus olhos encontram uma placa que diz: 
“Movimento Amigos do Viaduto Otávio Rocha”. Em contraste 
com a beleza arquitetônica, observo muitas pessoas dormindo no 
chão. Por causa do frio, a maioria está coberta até a cabeça. Olho 
para o lado e percebo as pequeninas lojas que se situam abaixo 
dessa estrutura magnífica. São vários tipos de empreendimentos, 
desde lancherias até diversos tipos de antiquários. Em meio a essa 
contemplação, avisto um sebo. No balaio de obras esquecidas, 
encontro de longe um exemplar que me parece familiar. Chego 
mais perto e um rapaz sai de dentro da peça e pega o livro para 
comprar. Quando adentro ao local, reconheço o título do primeiro 
livro que escrevi na vida. Em um lugar nada torto, percebo que 
a minha existência começa a se desembaraçar. Acredito que 
encontrei o motivo que vai fazer eu sair de casa todos os dias. 
Posso não ser um Joyce ou Neruda, mas o encontro no Viaduto 
me faz querer escrever mais um livro na vida. E eu já sei onde 
vou lançar.

Autor
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Solidão Anunciada
Atrapalho? Quanto tempo temos? (…) Serei breve. É a 

primeira vez: ser ouvido por alguém... Sabe como que é. Nem sei 
por onde começar. Finalmente! É uma sensação... uma sensação 
de estar vivo. Isso, vivo! Aliás, foi uma tremenda sorte parar 
aqui; agradeço a indicação que me deram. Senti confiança assim 
que a vi. Engraçado como, às vezes, um desconhecido pode lhe 
dar mais atenção do que um membro da própria família. Eu... 
Desculpe! O que escreve tanto? Cá para nós, esse seu trabalho 
não deve ser fácil. Não quer perder nadinha do que eu falo, hein? 
Tudo bem, entendo. Não me importo que continue cabisbaixa. 
Terapeutas são assim mesmo. Pelo menos encontrei alguém que 
é toda ouvidos. Serei breve.

Já que estou aqui para falar de mim, pensei começar pelas 
lembranças de infância, mas acho que tomaria tempo demais. 
Melhor adiantar um pouco. 

Começo pelo dia em que me dei conta da minha 
incapacidade de ser ouvido. Olha, aviso de cara que tenho a maior 
dificuldade de me expressar. Esse é um problema que adquiri ao 
longo da vida. Aprendi a segurar a língua. Sei que soa como 
uma bobagem, eu sei, mas acho legal essa coisa de expressar 
sentimentos, expor o que angustia, medos, expectativas, sonhos. 
Nunca consegui. Nunca deixaram!

Acho por que as pessoas me viam como uma válvula de 
escape. Estava sempre pronto a ouvir e a aconselhar. Foi assim 
desde menino. A princípio, como eu era mirrado, nada atlético e 
ainda por cima sem grana, precisava chamar a atenção de algum 
jeito. Então, não me importei de servir de penico mental. Todo 
mundo confidenciava todos os seus segredos, os mais íntimos.  

De certa forma, sentia-me envaidecido por ter essa 
capacidade. Aí eu pensava: “Puxa, como sou importante e 
respeitado”. Também era uma oportunidade de me aproximar 
das meninas. Mas, no final, elas me viam apenas como um bom 
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amigo. Fiz sucesso como conselheiro sentimental. Mais e mais 
gente vinha falar comigo. Não importava a hora do dia, na escola 
ou em casa. E o número aumentava. Enfim, minha vida se tornou 
um inferno. Para se aliviarem de suas misérias emocionais, as 
pessoas invadiam minha privacidade. Eu aceitava. Fazer o quê? 
Melhor do que ficar sozinho.

Contudo, pouco ligavam se eu estava disposto a ouvi-las. 
Simplesmente sentavam ao meu lado e começavam a falar. O 
pior era que os problemas eram sempre os mesmos: desilusão no 
amor, incompreensão dos pais, briga de amigos e por aí vai. Já 
estava farto de ouvir aquilo. Ai de mim se demonstrasse qualquer 
traço de tédio. Além de perder a amizade, seria difamado pelo 
bairro, coisa que me aconteceu algumas vezes.

A primeira - acho que eu tinha uns dezesseis anos - uma 
amiga, que me torrava a paciência toda a semana, veio com a 
mesma ladainha:

“Dê (meu apelido), estou angustiada (que novidade!). 
Meu peito dói, sinto vontade de me matar. Perdi o apetite. Ele 
foi embora! Até quando sofrerei assim? O que você acha, Dê? 
Fala aí, vai.”

Justo naquele dia... Decidi dar um basta. Então disse:
“Quer mesmo saber o que eu penso?” Respondi olhando-a 

fixamente nos olhos.
“Claro! A troco de que eu estaria aqui perdendo meu 

tempo?”
“Quer saber como aliviar seu peito?”
“Por favor, me fala, me tira disso.”
“Arranje um cara que te dê um cato legal e tudo isso aí 

que você sente passará.”
“Aposto que esse cara é você, não é, seu cachorro.”
Depois de me dar um tabefe na cara, pôs-se de pé, empinou 

o nariz, bateu o cabelinho e saiu pisando duro. Naquela tarde, 
fui duramente repreendido por mamãe. “E qual a acusação?”  
Perguntei – “Assédio, safado.” Respondeu dona Eugênia, de 
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bate e pronto com os olhos chispando de raiva, pois se tratava da 
filha da sua melhor amiga.

Pois é, minha vida sempre foi assim, repleta de 
desencontros. Procurei me adaptar. É como sempre digo: Quem 
não se adapta vira fóssil. Falando em fóssil, não me lembro 
de ter conseguido falar sobre mim com a minha mãe. Nossa, 
minha mãe... Que mulher difícil! Um dia, na época em que eu 
ainda trabalhava num escritório advocatício como estagiário. 
Colocaram na minha mesa uma petição. Eu tinha o hábito de 
ler todos os documentos e vi uma coisa que não concordei. 
Pensei e pensei no que deveria fazer. Imaginei que seria útil 
se apontasse o erro, mas quem era eu? Um simples estagiário. 
Depois de relutar e quase desistir, resolvi falar. Dirigi-me até a 
sala do advogado que havia assinado o documento e ao vê-lo 
com aquela fisionomia tão... tão firme, simplesmente travei. Ele 
me olhou com aquela cara “que porra você faz aqui, estagiário?” 
Naquele momento, decidi que seria melhor fazer outra coisa na 
vida. Mas antes, pedi à mamãe uma opinião. Fiz uma tentativa. 
Talvez a hora não fosse apropriada, mas foi assim: 

“Mãe, posso falar com a senhora?”
“Na hora da novela?”
“É sobre...”
“Olha aqui, não me venha com problemas. Chega os 

meus! Você tem idade pra se virar sozinho.” Calei. Mas aí ela 
veio com essa: “Sabe, filho, a vizinha do andar debaixo reclamou 
do zelador. Ele é novo no prédio. Eu não fui com a cara. Bati os 
olhos naquele...”

Na minha juventude só arranjei namoradas que falavam 
muito. Ou eu falava de menos. Ou não me fazia ouvir. Sei lá. 
Recordo a minha primeira vez no motel foi... Bem, eu tinha uma 
namorada. Ela se chamava Eulália. Nossa primeira vez nus. 
Virgens! Escolhi uma suíte bacana, a melhor que o meu salário 
de estagiário podia pagar. Estávamos supernervosos. Depois de 
dividirmos uma caipirinha de vodca, trocamos carícias, beijos, 
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palavras macias e, de repente, ela pulou da cama e pediu para 
ir ao banheiro. Voltou branca. Disse que não estava preparada. 
Então, cometi a besteira de perguntar o porquê. Foram três horas 
de justificativas que iam desde sua educação rígida devido a 
superimposição moralista que sofrera dos pais até as apreensões 
de animais silvestres que o Ibama fez em sua casa causando-lhe 
grande trauma. Brochei. A partir daí a fila andou e a primeira 
coisa que eu fazia na hora da transa era tapar a boca da fulana. 
Elas achavam estranho.  Algumas se ofendiam. Eu justificava 
aquele ato dizendo que era só uma espécie de fantasia.

Depois que me casei já não cabia mais essa estória de 
tapar a boca da Eunice. Ah!, minha esposa Eunice, que doçura! 
Era a mulher com quem passaria o resto da minha vida. Nos 
conhecemos na empresa de seguros. Eu era um dos corretores 
e ela, a secretária do gerente. Então, numa festa de final de ano, 
pedi Eunice em namoro. Aliás, ela que se antecipou. E o tempo 
passou, o tesão acalmou e descobri que a vida girava somente 
em torno dela. Toda conversa continha frases que remetiam à sua 
vida. Ela anunciava tudo o que acontecia em seu corpo e outras 
coisinhas mais: - estou com dor de cabeça..., minhas costas me 
matam..., minha menstruação atrasou..., acho que você não 
me ama mais como antes... quando eu morrer, aí sim, sentirá 
falta de mim... amor, você acha que a minha pele está bonita 
hoje? - O típico monólogo centrípeto. É, pensando bem, talvez 
a física explique seu comportamento. Como eu disse, tudo se 
concentrava nela, até que um dia, disse: “Sabe o que percebi? 
Você não fala muito sobre seus sentimentos. Por quê?”

Foi então que senti um fogaréu se acender. Transformou-
se num vulcão. Depois de dez anos de casado, veio uma enorme 
vontade de falar o que pensava. Uma avalanche de coisas 
sobreveio naquele instante. Tudo que estava represado há anos 
seria, enfim, liberado. Meu Deus, agora chegou a minha vez. 
Finalmente! Aquela era a oportunidade de ouro. Minha boca se 
encheu para falar. Era agora ou nunca. Soltei a voz: 
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“Sabe, querida, eu me sinto...
Fui cortado pelo celular que tocou estridentemente. 

Eunice deu as costas e correu para atender em outro lugar. Foi 
o mesmo que um coito interrompido. Definitivamente meus 
sentimentos não eram importantes, nem para ela, nem para 
ninguém. Advinha quem era? Minha sogra pedindo uma carona 
ao shopping. Engoli as palavras. O vulcão se aquietou.

Ah!, sim, claro! Como poderia esquecer dessa: Natal. 
Dia em que todos os meus familiares se reuniam. Sabe como 
são estas épocas especiais. Sempre achei uma besteira. Imagine: 
marcar data para sermos felizes. Mas isso é tradição e em tradição 
não se mexe. Bem, depois de um ano sem ver ou telefonar para 
mamãe, lá estava eu, sentado diante dela. 

“Mãe, como a senhora está bonita!”
“Sempre fui.”
“Pensei em ligar, mas tive um problema na empresa...”
“Olha lá quem chegou! Você não falou que ia convidar a 

sua tia.” 
“Qual tia?”
“Aquela ali. Que roupa feia...”
“Mãe, a senhora quer se sentar à mesa? Vem comigo.”
“E como você está, filho?”
“Ah, eu estou assim, como posso dizer....”
“Passa o prato pra mim. O que é aquilo?”
“Farofa.”
“Quero um pouco.”
“Claro! Mas, então, voltando à sua pergunta, eu me sinto 

meio...”
“Cordeiro?”
“O quê?”
“Aquilo é cordeiro?”
“É, é sim. Quer um pedaço?”
“Quero. O que você ia dizer mesmo?”
“Então, me sinto meio estranho ultimamente...”
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“Olha lá quem chegou! Faz anos que eu não o vejo. O 
bebum do seu tio Jorge. Aquele cachorro filho da...”

“Mãe, posso falar sem ser interrompido? Eu preciso...”
“Claro... vai chover de tarde. Tomara que não alague a 

avenida.”
Não havia brecha. Permaneci calado do começo ao fim 

daquela terna reunião familiar; aliás, que família! A corja unida 
em nome do amor. Bem, mesmo contrariado, só tive a chance 
de dizer:

“Feliz Natal a todos.”
Só podia ser um tipo de maldição ou coisa assim... 

Nesse momento a terapeuta larga o lápis e une as mãos 
como se refletisse sobre algo dito. Os olhos permaneceram 
voltados para o papel, semicerrados. Ela suspira e ele tem uma 
espécie de epifania:

“Hei, espere um pouco. Puxa, como nunca pensei nisso? 
Você acaba de me dar uma luz. Sim, é essa a resposta. Agora 
eu sei o porquê as pessoas falam tanto sem se interessarem em 
ouvir o outro. Não é para falarem de si, nem para exporem seus 
sentimentos. Nem poderiam, mas sim, para anunciarem a solidão 
na qual vivem. É uma espécie de grito disfarçado! Um pedido 
de socorro. É como se elas estivessem perdidas em alto mar 
sozinhas. Então gritam, gritam e continuam a gritar. Um clamor 
de agonia. Minha nossa! Que alívio, uma explicação afinal. 
Talvez esta seja a nossa missão, minha e por que não a sua, não 
é mesmo terapeuta? Tirar as pessoas dessa solidão. Desculpe. 
Acho que tomei o seu tempo. A senhora me curou da ansiedade 
de querer falar. Aliás, desde que cheguei, parou somente agora de 
escrever. Anotou cada palavrinha que eu disse. Parece cansada; 
e aqui estou eu, a falar como uma matraca. Que ironia! Fiz com a 
senhora o que fizeram comigo a vida toda. Devo deixá-la agora. 
Muito obrigado! Prometo ouvi-la da próxima vez.”
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Um senhor se aproxima, segura a mulher pelos ombros 
com delicadeza e cochicha algo aos ouvidos:

“Dona Carlota, dona Carlota, devagar, saia do transe bem 
devagar. A senhora já passou muito tempo a psicografar. Vamos, 
vou ajudá-la. Precisa descansar. Irmãos, peço a todos nesta sala 
uma oração de encerramento: Pai nosso…

Autor
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Uma Tarde a Mais
Naquele dia Anna arrumou a bolsa mais rápido como de 

costume, pois precisava estar na
Faculdade em meia hora. O relógio parecia trabalhar 

contra, as horas passavam rapidamente e ela só pensava na prova 
de Sociologia que iria ter de enfrentar logo mais. De repente o 
relógio avisava: seis horas da tarde; o expediente acabara: o que 
ficou, ficou para amanhã, sem lamentos.

Anna agora andava apressada pelas ruas, mal olhava para 
o semáforo. Mais um pouco e logo chegaria à faculdade. Sem 
mais nem menos, o sol se esconde atrás de uma nuvem pesada.

- Oh não! – Pensou Anna – Bem hoje, que eu não trouxe 
guarda-chuva, vai chover?

Anna seguiu, apressada. De repente, escutou uma buzina. 
Um rapaz gritou de dentro do carro:

-Vamos!
-Hã? - Anna não acreditava no que via. –Você?
O rapaz disse: - Entre, estamos atrasados.
Anna hesitou. Afinal de contas o conhecia havia pouco 

mais de uma semana e ainda não eram amigos; ele entrara 
no segundo semestre e não houvera tempo suficiente para se 
conhecerem. Anna resolveu inventar uma desculpa:

-Muito obrigada, mas preciso passar na papelaria, tenho 
um trabalho para entregar hoje e não tive tempo de comprar o 
material. Desculpe!

O rapaz a olhou com cara de poucos amigos e disse:
- Tudo bem, nos vemos mais tarde.
- Ufa!! - Anna pensou, aliviada: conseguira despistar o 

moço.
Anna finalmente chegou à faculdade. Realizou a prova, 

sentiu-se confortável e arriscou dar uma olhada para o colega 
que lhe oferecera a carona. O rapaz a olhava fixamente, parecia 
anestesiado. Anna sentiu um arrepio percorrer o seu corpo todo, 
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então entregou a prova, mas antes de sair, arriscou olhar mais 
uma vez para o rapaz. Desta vez ele, com a cabeça baixa, parecia 
mais preocupado em resolver a sua prova.

Um raio rasgou o céu e Anna apressou ainda mais os 
passos. As gotas de chuva não demoraram a cair e ela começou 
a ficar preocupada.

- Vou pegar um belo resfriado, isso sim!
Agora já eram quase dez horas da noite, havia poucas 

pessoas na rua e Anna começou a sentir um pouco de medo, 
afinal o ponto do ônibus estava longe e a chuva mais forte, 
trouxera vento. Anna perturbou-se ao perceber passos.

- Com licença! - Um senhor idoso pedia passagem na rua 
estreita. Anna deu um suspiro de alívio. O ponto de ônibus não 
demoraria a apontar, mas ainda havia duas largas esquinas para 
atravessar.

Agora já eram quase dez e meia da noite. Anna apressou-
se mais ainda, caso contrário perderia a condução. De repente, 
ouviu um barulho estranho, como o de um grito abafado. Ou 
seria um grunhido?

Sem coragem de olhar para trás, a moça seguiu adiante, 
mas no instante seguinte sentiu algo estranho. O salto do sapato 
acabara de quebrar.

-Não acredito que isso esteja acontecendo comigo! - 
Anna sentiu vontade de gritar.

-Mas quem me ouviria? Não tem uma viva alma nessa 
rua! Mais uns passos e estarei no ponto de ônibus.

Então, como mágica, ao virar a esquina, Anna deparou-
se com o rapaz. O mesmo do carro, que lhe oferecera carona, 
antes. O mesmo da sala de aula. Com um sorriso, no rosto, ele 
lhe ofereceu o seu guarda-chuva.

-E agora? Você vai arrumar outra desculpa para não me 
acompanhar?

- Anna sorriu e disse: - Obrigada.
- Para onde você vai? - Ele perguntou.
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- Pegar o ônibus, logo ali.
- Então vamos juntos- Disse o rapaz.
- E o seu carro? Onde está? - Perguntou Anna.
-Quebrou justamente quando saía da faculdade! - 

Respondeu o rapaz.
Anna sorriu, aliviada. Mais tarde ela veio a saber que o 

rapaz só queria ser gentil, pois ele havia se mudado recentemente 
para a cidade e procurava fazer amigos.

Anna parou de assistir a tantos filmes de suspense e 
começou a aceitar mais convites para sair, inclusive do rapaz da 
faculdade.
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Em Algum Lugar do Passado…
Embaixo da minha cama mora um monstro. Ele foi para 

lá, quando eu ainda era pequena, e, desde então, queria ser amigo.
Eu tinha muito medo, mas bastava minha mãe acender a 

luz e pronto, ele se escondia.
O tempo passou e ele me abandonara. 
Ás vezes, sua lembrança se fazia presente, mas apenas 

por instantes, afinal eu precisava viver.
Eram tantas coisas a fazer, a descobrir, que o monstro 

ficou ali embaixo da minha cama, esquecido.
Então um dia descobri que eu crescera. Deixei de viver, 

passando apenas a existir.
O ar para os meus pulmões agora é automático e 

obrigatório, e o coração bate triste e compassado.
Muitas vezes têm vontade de parar, mas sabe que se o 

fizer, matará seu hospedeiro.
E os pensamentos são cruéis, torturantes em seu vai e 

vem ininterrupto, sem nunca chegar a conclusão nenhuma.
Embaixo da minha cama mora um monstro. Quando a 

casa fica em silêncio e a última luz se apaga ele sai, e por vezes 
agarra minha garganta dando um nó, sufocando com a saudade, 
da criança que ele um dia conheceu.

Aperta meu peito, libertando lágrimas que, antes presas, 
agora correm livres pela face, indo brincar no meu travesseiro.

O monstro que mora embaixo da minha cama sofre, 
como eu.

Cansado de lutar, ele acalma minhas lágrimas, solta a 
garganta e deita ao meu lado.

O monstro que mora embaixo da minha cama não é 
um monstro, é apenas o meu eu esquecido, em algum lugar do 
passado.
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Meu Querido Rafael

Verônica estava sendo convidada por sua amiga, Rafaela 
e o namorado, Breno, para ir em uma festa de reencontro dos 
formandos de 2008. A princípio, ela não queria ir, pois estava 
desanimada naquele dia, mas a insistência de sua amiga foi tanta 
que acabou aceitando. 

Como ainda morava com seus pais, as duas tiveram que 
pedir permissão para que pudesse ir e depois de mais de meia 
hora de insistência, foram se arrumar rapidamente. 

Rafaela produziu-a da melhor forma possível. Ela colocou 
um vestido branco  com alças, estampado com flores coloridas 
e um saltinho, sua maquiagem foi levemente tonalizada já que a 
festa era de dia, ao ar livre.

Ao chegarem à festa, Rafaela acabou revelando o real 
motivo de tê-la pressionado tanto para ir. Disse que tinha alguém 
para lhe apresentar. Ela não gostou muito disso e achou estranho 
que fosse a segunda vez que alguém pretendia arrumar um 
pretendente para ela, já que sua irmã e seu cunhado tentaram 
fazer o mesmo a um mês. 

Quando se aproximaram de um jovem moreno, lindo e 
elegante, que usava um terno de linho fino, Verônica o olhou 
surpresa enquanto ele cumprimentava seus amigos. 

Breno os apresentou, ele beijou sua mão dizendo se 
chamar Rafael Gonzáles, ela corou imediatamente fazendo-o 
abrir mais seu sorriso.

Todos sentaram à mesa para conversarem por um longo 
momento até os rapazes se entreolharem e Breno se retirar da 
mesa  com Rafaela.

Os dois começaram uma conversa tímida e amistosa, 
Verônica falou sobre a faculdade que fazia no momento e ele 
achou interessante os seus estudos em Letras - Português/
Literatura. Ele não se pronunciou muito, falou pouco sobre si, 
pois queria conhecê-la mais, durante aquele pequeno espaço de 
tempo. 
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A noite chegou e eles ainda estavam ali conversando. 
Muitos já haviam ido embora e quando Rafaela anunciou que iria 
também, Rafael pediu que saísse com Verônica naquele horário. 
Imediatamente as duas combinaram que Rafaela não iria para 
casa até que ela já estivesse chegando lá, para que entrassem 
juntas na rua de casa. 

Depois de fazerem o trato, os dois foram caminhar na 
praia. Conversaram mais um pouco, sentados na areia e foi 
quando um beijo tímido aconteceu. Ela ficou sem graça, mas 
depois que ele lhe deu sua impressão sobre ela, dizendo que 
estava encantado, mais uma vez os dois se beijaram. 

Este foi um beijo que os levou além. Romântico e 
carinhoso, Rafael conseguiu convencê-la a se entregar para ele e 
por mais nervosa que estivesse, Verônica deixou que lhe tocasse 
apesar de ter mencionado sobre seu passado sofrido e infeliz em 
seu último relacionamento.

Ele levantou-se diante dela vestindo somente uma cueca, 
com todos aqueles músculos salientes à mostra, fazendo-a 
delirar. Rafael tentava convencê-la a se entregar enquanto se 
mostrava para ela.    

Os dois fizeram amor por horas a fio. Ele beijava-lhe a 
todo momento dizendo que estava amando senti-la, enquanto 
ela, cada vez mais, apertava o corpo dele contra o seu, para sentir 
o desejo percorrer todo o seu corpo.

Depois de se entregarem um para o outro, tão desejosos, 
Verônica sentiu certo receio já que ele parecia um galã de novela 
mexicana e, com certeza, seria mais uma na vida dele. Chegou 
a mencionar isto, mas ele lhe garantiu que fez amor com ela por 
se sentir atraído como nunca se sentiu por alguém. 

Um mês mais tarde, Verônica descobriu que estava 
grávida e contou com sua melhor amiga para pensar o que faria. 
As duas sabiam bem que esta criança era de Rafael e embora ele 
já não tivesse contato com nenhuma das duas, Rafaela resolveu 
ajudá-la com isso. 
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Quando contaram para seus pais, foi um choque, mas 
Rafaela garantiu que ele assumiria a criança já que era rico 
demais para não fazer tal coisa. 

Assim que Breno contou à Rafael sobre a gravidez de 
Verônica, ficou surpreso, mas feliz e confirmou o que sua amiga 
falou para os pais da mulher que ele já amava desde quando pôs 
os olhos nela. 

Alguns dias se passaram e Rafael os convidou para ir ao 
seu hotel em Búzios no final daquela semana, já que havia uma 
festa sendo organizada. Ele pretendia conversar com o pai dela 
naquele dia e faria de tudo para demonstrar suas boas intenções.

Quando encontrou o pai de Verônica, Rafael o levou 
para seu escritório para que conversassem mais à vontade. 
Ele  disse que tinha intenção de assumir a criança e de se casar 
com ela porque a amava demais, porém, apesar disso, ouviu 
toda a indignação daquele homem, dizendo que sua filha era 
praticamente uma criança apesar de já ter seus vinte e cinco 
anos de idade e como o bom namorado que deveria ser, Rafael a 
defendeu dizendo que ela lhe deu a impressão de ser uma jovem 
madura e muito centrada. 

Os dois conversaram por horas a fio e embora ele não 
gostasse da ideia de ter sua filha grávida precocemente, de um 
cara que mal conhecia, acabou tendo que aceitar que os dois 
ficassem juntos.

Mais tarde, naquele mesmo dia, Verônica  viu-o 
dando uma entrevista à imprensa, ao lado de uma loira linda 
e exuberante. Ela parecia intima demais dele por ficar fazendo 
pose para as câmeras como se tivessem algo sério. Isso a deixou 
magoada de imediato e sair correndo dali. 

Ao vê-la se afastando da multidão, Rafael pediu licença e 
foi atrás dela deixando todos plantados.            

Verônica se aproximou de seus pais e  pediu para irem 
embora dali, dizendo que não queria e nem iria se tornar esposa 
dele e antes que pudesse se explicar, saiu correndo quando o viu 
se aproximar.
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Mais uma vez seu pai brigou com ele, por ver sua filha 
chorar e mais tarde, quando conseguiram conversar com ela, 
tudo foi explicado e Rafael sugeriu que ela se mudasse para lá 
para ficar perto dele de uma vez. 

A contragosto de seus pais, Verônica acabou aceitando e 
se mudou para lá na semana seguinte, assim o conheceria melhor.

Ele era filho único, seu pai havia falecido há três anos 
e agora gerenciava toda a rede de hotéis da família. Sua mãe 
os abandonara quando tinha cinco anos de idade e anos depois, 
seu pai veio a se casar novamente. Sua madrasta ainda morava 
naquele hotel com a filha, de seu primeiro casamento, a loira 
exuberante que estava com ele na coletiva de imprensa daquela 
festa, que um dia foi sua namorada.

Desde a sua hospedagem, Verônica teve que suportar 
muita inveja e intrigas por parte da madrasta e da sua  filha,  sem 
falar na quase negligência dele quanto a criança que esperava.

Ele mal tinha tempo para acompanhá-la ao médico quando 
precisava ir e quando se viam publicamente, disfarçava ao falar 
com ela, para não dar a impressão de que tinham algo sério. Isto 
a deixava incrivelmente irritada, mas não podia falar nada, só 
quando ficavam a sós. Os dois brigavam seriamente por causa 
disso, mas logo faziam as pazes, quando ele explicava que por 
enquanto o relacionamento deles deveria ficar as escondidas, até 
que pudesse comunicar à diretoria da empresa.  O hotel estava 
recendo muitas críticas negativas e ele precisava  reverter isso 
primeiro, para poder anunciar que estava formando uma família. 

Certo dia, depois de chegar do hospital, encontrou a 
madrasta de Rafael em seu quarto. Imediatamente ela a expulsou, 
esbravejando e xingando porque já não aguentava mais seus 
olhares de pena e a sua postura, que lhe mostravam claramente 
que para aquela mulher e sua filha, ela não passava de uma pobre 
coitada que estava ali de favor. 

Para elas, Rafael lhes disse que ela era uma amiga, e que 
estava ajudando-a,  e ela não sabia disso.

Depois que trancou a porta, jogou-se na cama e relaxou, 
respirando fundo e alisando sua barriga.
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Quando se acalmou, começou a lembrar-se da noite que 
fez amor com Rafael na praia. Instintivamente, ela virou-se e foi 
até a cabeceira da cama. Sentou-se na cama como se estivesse 
em cima dele, tirou seu vestido fino e larginho ficando só de 
calcinha enquanto movimentava sua cintura simulando uma 
cena de sexo.

Ela se inclinou pra frente movimentando-se como se 
estivesse com ele ali. Seu desejo era extremo, queria muito que 
ele aparecesse naquele momento e a visse daquele jeito, porém 
quando Rafael entreabriu a porta do quarto, que rangeu, ela 
olhou para trás e o viu segurando uma rosa vermelha na parte 
entreaberta da porta., rapidamente levantou-se assustada e se 
recompôs antes que ele entrasse.

Ao abrir a porta, ele olhou-a sorrindo e lhe entregou a 
rosa junto com uma caixa de bombons em formato de coração. 
Verônica sentiu-se lisonjeada e assim que entraram no quarto, 
agarrou-o e beijou-o depois de deixar a rosa e a caixa de bombons 
na cama. 

Os dois conversaram por horas e em todo esse tempo, 
ela só falava do bebê. Chamou-o para ir com ela na próxima 
consulta, porém mais uma vez ele não deu certeza de ir por causa 
de algumas reuniões que teria durante a semana.

Para não demonstrar seu desapontamento, Verônica 
preferiu mudar de assunto e tornou a falar do enxoval que estava 
fazendo para o bebê.

Dias mais tarde, Verônica estava em seu quarto sozinha, 
mexendo em algumas coisas e sentiu uma dor descomunal 
no abdome. Logo lhe veio uma tonteira frenética fazendo-a 
desmaiar caindo no chão. 

Quando acordou, não entendeu o que estava fazendo ali 
no chão, porém ao se dar contar do que aconteceu, ficou nervosa 
e irritada por passar por tanta coisa sem Rafael por perto, então 
resolveu acabar com isso de uma vez.
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 Ao chegar ao saguão do hotel, deparou-se com sua amiga 
Rafaela entrando. As duas se abraçaram e conversaram por um 
tempo, enquanto Verônica se abria para a amiga, contando toda 
sua indignação quanto a negligência de seu namorado para com 
sua gravidez. Ela tentou acalmá-la, porém Verônica já estava 
decidida a ir embora dali. 

Assim  que se enfureceu mais ainda, foi procurá-lo e 
Rafaela foi atrás, tentando convencê-la a não fazer isso, mas foi 
em vão. 

Quando as duas entraram num corredor longo que dava 
para a cozinha, ela o avistou sentado à mesa tomando café. Ele 
olhou para ela e disfarçando foi lhe falar. 

Ela começou a tagarelar nervosamente sobre que havia 
acabado de acontecer, e falou tudo o que estava entalado em 
sua garganta há meses. Rafael ficou apavorado, pedindo para 
que falasse baixo, mas ela não o escutou. Sua amiga também 
tentava acalmá-la, mas ela não parava de falar, até o momento 
em que a ex de Rafael se aproximou deles, para saber o que 
estava acontecendo. 

Rafael tentou explicar, com as mesmas mentiras 
deslavadas de sempre, mas Verônica esbravejou na frente dela, 
dizendo que estava esperando um filho de Rafael. Todos a sua 
volta a olharam com reprovação, menos Rafaela que abraçava-a 
nervosa pedindo para que se calasse pelo amor de Deus.

Ela saiu imediatamente dali, enquanto Rafael dava uma 
de idiota para sua ex, explicando, com mentiras sujas, o porque 
da estadia daquela garota ali. Rafael não se preocupou em 
procurá-la depois de esclarecer tudo com quem lhe importava. 
Tinha muitos afazeres nas próximas três semanas e teria que ir 
viajar para promover o seu hotel em um evento importante. 

Verônica, simplesmente desapareceu por um tempo, saiu 
do hotel e ficou longe de tudo e de todos. Por medo e mágoa 
daquele homem, havia pensado em abortar, porém já era tarde 
para fazer tal idiotice porque já estava no auge de sua gravidez 
e a qualquer momento o pequeno Nicolas poderia vir ao mundo. 
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Depois de deixar todo o seu trabalho em ordem, Rafael 
pensou em procurá-la. Falou com todos os familiares, parentes e 
conhecidos dela, e nem mesmo sua melhor amiga Rafaela, sabia 
dizer onde ela estava. 

 Todos ficaram preocupados e comunicaram até a polícia, 
que ela estava desaparecida, porém, quando descobriram seu 
paradeiro já era tarde. 

 Verônica havia dado entrada no hospital há uma semana, 
dando a luz o seu bebê, porém ela faleceu no parto porque teve 
muitas complicações. 

Rafael sentiu-se imensamente culpado por tê-la 
negligenciado.  Anos mais tarde, a família dela,  entrou com 
um pedido de tutela do Nick, e Rafael também lutou por seus 
direitos até o fim. 

Este foi um processo longo e exaustivo para os dois lados 
e no fim, as duas partes acabaram se acertando. O pai dela, abriu 
mão da guarda do seu neto quando teve provas incontestáveis de 
que Nicolas era muito bem cuidado pelo pai. 

 Todos se acertaram e quiseram ficar em paz pela memória 
de Verônica. Porém, Rafael ainda convivia com a angústia 
interminável sobre a perda de sua amada e por tudo o que fez de 
errado naquele tempo todo em que ela estivera ali com ele.       

       
Autora 
Juliana Diniz
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Mulher com M maiúsculo
Em 1500, Eu era índia, mulher nua e inocente, respeitada 

e amada. Porém quando os portugueses chegaram, deixei de ser 
amada com amor e respeitada com carinho, passei a ser paisagem, 
pois os olhares europeus eram voltados para mim. Um homem 
chamado Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei 
de Portugal onde falou das índias que aqui habitavam.

“(...) Ali andavam entre eles três ou quatro moças bem 
novinhas e gentis, com cabelo mui pretos e compridos pelas 
costas e suas VERGONHAS tão altas e tão SARADINHAS e tão 
limpas das cabeleiras que dá para nós muito BEM OLHARMOS 
não tínhamos nenhuma vergonha.” - Carta de Caminhas.

No século XVI, Eu fui Mulher bela e ao mesmo tempo 
feia, fui idealizada e ao mesmo tempo rebaixada, eu subi aos 
céus e desci ao mar, em um verso eu era luz, no outro eu era 
a escuridão da noite. Até mesmo na arquitetura mostravam 
minhas curvas que eram chamadas de “Defeitos”, e assim fui 
levando essas fases de ser uma mulher amada pelas qualidades e 
odiada pelos defeitos, fui inspiração em bom e mau sentido para 
os textos poéticos, mas sempre estive lá.

Muitos anos se passaram e atualmente sou Mulher, Mulher 
com M maiúsculo, Mulher de garra, Mulher de luta, Mulher de 
vida, Mulher de batalha... Pois no século XXI o homem pode ser 
quem for, mas se sou Mulher não permitirei ser submetida, não 
permitirei ser humilhada; machucada; agredida; prejudicada. Os 
anos se passaram e as coisas mudaram! As mulheres atualmente 
têm direitos, não todas, mas a maioria. Ainda temos muitas lutas 
pela frente, muitas batalhas a enfrentar, o mundo ainda é muito 
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machista e este machismo precisamos quebrar. Sou Menina, sou 
Moça, sou Senhora, sou Senhorita, Sou MULHER. Não sou 
“gatinha”, “gostosinha”, “delicinha do papai”... Sou Mulher 
com M maiúsculo mereço respeito e se você não considerar, eu 
lutarei por ele, pois eu sou Mulher.

Autora
Luana Karoliny 
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12 de Dezembro... Meu Sonho
O vento é forte, o céu é azul. Às três horas da tarde o 

céu já não é tão azul, o vento já não é tão forte, sinto calor e 
tenho medo do escuro. Às cinco, o céu é rosado com um tom 
amarelado, as nuvens se misturam de uma forma linear, ah se 
eu pudesse pintar. Pintaria o céu, desenharia as nuvens e... Não 
seria a mesma coisa, prefiro olhar para o céu, mas por quanto 
tempo poderei olhar o céu?

Já se passaram 10 anos e dois meses... Permaneço aqui 
olhando o céu, quando digo para minha mãe “mãe o céu hoje 
está diferente de ontem!”, ela me responde: “Ele é o mesmo céu 
filha, não muda”. Há dias que chove e a grama fica molhada, 
essa, infelizmente não posso tocar, a grama verde cintilante que 
bilha com as gotas que caíram do céu, chuva como eu queria te 
sentir, sentir tuas gostas derramarem-se sobre mim, girar, girar, 
girar, ficar tonta e na grama rolar... Mas não posso, estou presa 
aqui.

Agora são 11 anos e dez meses, meu décimo segundo 
aniversário já está chegando, será que vou poder realizar meu 
sonho? Aquele de ir à sorveteria de seu Zé e saborear o melhor 
sorvete de flocos do bairro, nesse calor é tudo que eu mais quero, 
mas os médicos dizem que não posso tomar sorvete.

Hoje... 12 de dezembro é o meu aniversário, estou muito 
feliz... Conseguir levantar da cama, conseguir mexer meus 
braços, agora eu consigo pular, correr, posso gritar por todo o 
hospital que estou bem, que finalmente vou à sorveteria de seu 
Zé. Os médicos me olham assustados e me param no corredor 
perguntando: “Maria como...?” eu não entendo e continuo 
correndo. Vejo meus pais na porta do hospital com a boneca que 
tanto pedi quando tinha nove anos de idade, ao abraçar minha 
mãe percebo que ela é pequena e que meu pai também diminuiu, 
como? Então paro e olho para a porta do hospital que reflete 
minha aparência, pareço ter 30 anos, mas como? Até ontem eu 
tinha 10.
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De repente sinto uma tontura e tudo escurece, caio no 
chão. Quando acordo, percebo que estou na cama do hospital, 
abaixo um pouco a cabeça e tento olhar para minhas mãos, faço 
com que elas venham até mim, mas elas não vêm. Olho para 
o lado direito, minha mãe e meu pai estão sentados em duas 
cadeiras de plástico, meu pai abraçado a minha mãe, os dois 
dormem tranquilamente, observo o calendário, 12 de dezembro, 
meu aniversário. Tudo foi um sonho, nada foi real, eu ainda 
estou na cama do hospital.
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João e Maria 
Um conto em meio a tempestade

Nuvens negras se formam no céu ao longe, num prenúncio 
de que a tempestade se aproxima devastadora. Juntos, no quarto, 
Ana e José a brincar enquanto seus pais, Rubens e Melinda, 
preparam os lanches e verificam as lanternas caso falte energia.

No ar, uma tensão quase palpável!! Um sentimento de 
que algo está por acontecer...

Escutam os estrondos dos trovões e olham, entre atônitos 
e deslumbrados, a chuva de raios que iluminava o céu e tudo ao 
redor.

Não demorou muito para que os pingos grossos da chuva 
começassem a cair, primeiro lentamente, depois com mais força 
... Os raios e trovões, agora, ressoavam acima de suas cabeças, 
fazendo com que a casa estremecesse.

De repente, a luz apaga no mesmo instante em que 
escutam batidas fortes e insistentes na porta dos fundos. Com 
o barulho, Ana e José se assustaram e começaram a gritar no 
escuro. Rubens tentava, em vão, acender a lanterna, mas esta 
não havia carregado.

Olhou para Melinda, que tentava acalmar as crianças e se 
lembrar onde estavam as velas quando, mais uma vez, escutaram 
batidas insistentes na porta dos fundos, acompanhado de um 
choro baixinho.

Rubens e Melinda sentiram um arrepio percorrer seus 
corpos tensos.

Como que saindo de um transe, Rubens aproximou-se da 
porta,  segurando a lanterna apagada como arma, abriu as trancas 
devagar e ouviu mais uma vez um choro baixinho... abriu a porta 
ao mesmo tempo em que Melinda chegava com uma vela acesa, 
que encontrara numa gaveta e Ana e José  agarrados em sua 
perna.
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Levaram alguns minutos para se acostumarem com 
a escuridão, que foi quebrada pelos raios que caíam e se 
entreolharam novamente, como que para confirmar o que 
estavam vendo: duas crianças, pálidas e assustadas, um menino 
e uma menina  que ficavam ainda mais assustadoras quando os 
raios caiam e iluminavam seus corpos magros.

Melinda foi a primeira a se refazer do choque, 
desvencilhou-se de seus filhos, e puxou pelas mãos as duas 
crianças que estavam completamente molhadas e assustadas. Os 
levou até o quarto e os ajudou a trocar de roupa, envolvendo-os 
num cobertor para aquecê-los.

Reuniram-se na sala, onde poderiam ficar todos juntos, 
enquanto o temporal continuava, parecia não ter fim.

Ana e José olhavam assustadas para os recém-chegados, 
que estavam a devorar o lanche servido como se há muito tempo 
não comessem nada. Assim que terminaram e se aqueceram, 
Melinda perguntou os seus nomes e o que faziam fora de casa, 
naquela tempestade?

O menino disse que se chamavam João e a menina Maria 
e que haviam saído para comprar doces quando a tempestade 
os surpreendeu no caminho. Enquanto falava, uma sensação 
estranha pairou no ar... parecia que estava contando a história de 
João e Maria, que foram abandonados na floresta, se perdendo e 
indo parar na casa da bruxa.

Rubens perguntou-lhe se havia telefone em sua casa e 
onde moravam? João respondeu que não tinham telefone e 
escreveu num pedaço de papel um endereço que se localizava 
do outro lado da cidade, bem distante dali. Decidiu então que, na 
manhã seguinte os levaria até a casa onde moravam.

A chuva ainda caía torrencialmente e a luz não voltaria 
mais naquela noite. Os relâmpagos iluminavam a sala e os 
semblantes cansados de todos ali. Foram dormir mais cedo; João 
e Maria foram acomodados na cama de José.
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A luz da vela a tremular desenhava sombras na parede e 
aos poucos foi findando até deixar o quarto escuro, iluminado 
somente pelos raios brilhantes.

Adormeceram rápido, menos Rubens que estava inquieto 
com a semelhança nas histórias de João e Maria. No dia seguinte 
iria levá-los em casa e saberia o que realmente acontecera e logo 
também adormeceu. Nem percebeu quando duas crianças saíram 
pela porta dos fundos.

Assim que amanheceu, Rubens foi acordado por Melinda 
que apontava, trêmula, a cama onde deveriam estar João e Maria. 
Sobre o travesseiro, um pequeno bilhete escrito: “ Obrigado!” 
sob chocolates em forma de corações.

Procuraram pela casa toda e nada de encontrarem os 
dois. Rubens lembrou-se, então, do endereço e decidiu ir até o 
local. Ao chegar, parou estupefato diante do portão!!! Conferiu 
diversas vezes o endereço!!!  Um senhor aproximou-se e lhe 
perguntou se havia algo errado pois estava pálido de morte, o 
que não era pra menos, estava diante dos portões do  “Cemitério 
dos Inocentes”!!!

Balbuciando, explicou brevemente o que acontecera e 
mostrando o papel com o endereço, achava que estava no local 
errado. O senhor retirou o papel de suas mãos e pediu que Rubens 
o acompanhasse. Ao contornar um túmulo, pararam em frente a 
um mausoléu em forma de casa de doces, igual à da história de 
João e Maria.

O senhor então lhe contou a história: “João, um menino 
robusto de 10 anos e Maria, doce e meiga nos seus 8 anos. 
Chovia muito naquele dia e eles queriam comprar doces, mas 
a babá disse que só poderiam depois que a chuva parasse. Num 
descuido, uma janela aberta, eles fugiram e se perderam na 
tempestade. Foram encontrados alguns dias depois, abraçados 
e mortos, a segurar um embrulho com chocolates em forma de 
corações”.
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Rubens cambaleou e encostou-se no mausoléu, sem 
acreditar no que ouvia. O senhor continuou: “Muitas pessoas 
relataram que duas crianças bateram de porta em porta, mas 
ninguém as acolheu… fazia muito frio e resolveram entrar 
em uma construção vazia,  morreram abraçadas, tentando se 
aquecer ... Dizem que vagam, a esperar que alguém as socorra, 
as alimente e as aqueça. Assim poderão descansar em paz.”

Rubens sentiu a cabeça latejar e num instante estava no 
cemitério e em outro estava deitado, numa cama de hospital. 
Não se recordava do que acontecera. Talvez tudo não passara de 
um sonho, afinal!!!

Após alguns anos, já em outra cidade... o fato nem era 
lembrado mais...

E nuvens carregadas formavam-se no céu, os estrondos 
dos trovões se ouviam ao longe e os raios iluminavam a noite 
escura... Na cozinha, a família está reunida, a esperar os lanches 
que seriam servidos. E sem aviso a luz se apaga e a campainha 
toca! Todos permanecem atônitos, imóveis. Rubens vai até a 
porta... o coração disparado... a respiração ofegante... gotas de 
suor escorrem pelo rosto... os olhos ardem ao tentar se acostumar 
com a escuridão do ambiente...

Abre devagar a porta... tenta iluminar, com a lanterna, a 
entrada... não há ninguém!

No chão um pequeno embrulho, em forma de coração... 
Dentro um bilhete que dizia: “Há alguns anos salvou nossas 
almas. Obrigado! Ass:  João e Maria”. Rubens ficou em choque, 
queria andar mas não conseguia... O embrulho escorrega das 
mãos e ao cair, pequenos chocolates em forma de corações 
rolam pelo chão... Abaixa-se devagar... recolhe um por um... 
olha ao redor e do outro lado da rua, sob a chuva torrencial que 
começava a cair, vê duas crianças sorrindo... Balbucia : “Por 
nada, descansem em paz!” e sorri de volta.
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Devagar entra em casa e fecha a porta... e ainda hoje 
ouvem-se histórias de duas crianças que vagueiam em dias de 
temporal, a bater nas portas a procura de quem as acolha, as 
alimente, as aqueça... e sempre que isso acontece... deixam 
sobre o travesseiro um bilhete de agradecimento sob chocolates 
em forma de corações.

Autora
Maria Angélica de Oliveira 
00AD004
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Um conto de amor sem fim...
Quem poderá decifrar os enigmas e teias que o amor nos 

prepara?
Traça os nossos destinos! Ensina-nos a ter esperança!
Este é um conto de amor, que surgiu como brincadeira, 

mas sem ao menos esperar, tomou conta de dois corações que há 
muito desiludidos estavam... Sem esperança... Sem amar...

Ela, moça simples de cidade do interior com experiências 
duras de cidade grande.

Ele, rapaz da grande capital com mágoas e desilusões de 
uma vida sem cor.

Conheceram-se através das palavras escritas em forma 
de poesias de um recanto de encantos, e sem que quisessem ou 
buscassem um laço, foram enlaçados pelos braços do amor.

O primeiro encontro foi um sonho encantado!
Ela o esperava escondida por trás dos muros do aeroporto, 

a observá-lo passar... Um pouco desconfiada por tanta sorte de 
encontrar alguém que a ame tanto quanto o ama...

Um olhar cruzado através do saguão fez com que seu 
coração disparasse!

Ele estava ali... Ao seu lado... Ao seu alcance!
No táxi, abraço tímido e aconchegante... Toque suave...
No hotel, abraço apertado... Um carinho esperado como 

se duas almas se encontrassem depois de tempos separadas...
Tudo é mágico, surreal... Tudo tão puro e encantado... 

Como se conhecessem há muitos anos...
Sincronia perfeita... Primeiro em palavras... Agora em 

carinhos... 
Carinhos trocados... Perguntas respondidas... Olhar 

meigo... Verdadeiro...
A felicidade fez morada... Coração leve... Sem medo... 

Sem mágoas...
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Brincaram como crianças... Almoço... Boliche... 
Trapaceou no jogo rsrsrsrs... Mas a cada ponto feito... Um 
abraço, um carinho recebido... Como dois amantes em plena lua 
de mel...

Novamente estão no aconchego do quarto, no hotel... 
Troca de carinhos, carícias, toques mágicos que arrepiam a 
pele...

Alça da blusa arrebentada... Agora está ao lado... Como 
a observar o doce embalar de um amor lindo que começa a 
florescer...

Roupas deixadas no canto, corpos nus a se tocarem... Pele 
com pele... Coração com coração... Tão leve e gostoso... Mãos a 
acariciar... A procurar... A instigar... Beijos quentes a aquecer... 
Mordidas leves na nuca... Abraços apertados... Cumplicidade... 
Magnetismo...

Ele a tortura com carícias... Prolongando o ardor do 
desejo... A penetra levemente... Ela se entrega... Sente o calor de 
seu membro pungente a lhe tocar a intimidade... Desflorando... 
Enlouquecendo... Um vai e vem de delírios e desejos... Palavras 
desencontradas...

Ele se entrega... Sem medos... Sem receios... E juntos 
chegam ao clímax... Corpos arfando de libido saciada... Deixando 
um gostinho de quero mais... Muito mais...

Banho quente... Carícias a percorrer cada pedacinho do 
corpo amado... O desejo crescendo... A certeza de que o amor 
encontrou seu ninho...

Dormem, aconchegados um nos braços do outro, 
confiantes e na alma a sensação de liberdade... De terem sido 
abençoados por um amor nunca imaginado...

Amanhece... A visão do rosto amado alegra a alma... Café 
da manhã... Passeio... Hora de se despedir...
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No quarto, o desejo renasce... As carícias se intensificam... 
E mais uma vez se amam... Completam-se... 

Mais uma vez no aeroporto... Promessa de não ficar 
triste... Olhar manso e amado... Brincadeiras através do vidro... 
Beijo de despedida... Certeza de amar e ser amada...

Autora
Maria Angélica de Oliveira 
00AD029
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O Amante
 “Muito cedo foi tarde demais em minha vida”.
 A frase de Marguerite Duras incrusta em meu pensamento. 

Vida e forma definidas. 
 É isso. 
 Eu me assemelho, recorro a ela, introjeto-a em minha 

alma. 
 Muito cedo, já era tarde demais. 
 Pedro dorme ao meu lado. 
 Seu sono é interrompido por sons guturais, murmúrios, 

assovios, palavras desconexas. Queria sonhar, mas diante de 
meus olhos abertos, a realidade me assombra.

 Muito cedo.
 Eu tinha dezoito anos quando o conheci.
 Victor era mais novo que eu e talvez por isso, fosse mais 

ousado, não sei dizer.
 Sei que ele saiu do final do corredor do alojamento dos 

estudantes universitários, lá onde ficava o banheiro.
 E veio assim, torso nu. Enrolado numa toalha branca a 

esconder-lhe o quadril másculo. 
 Era bonito, que Diabo. 
 Olhos cor de amêndoas, cabelos anelados domados pela 

água, magreza típica da juventude naqueles dias.
 Era um tempo diferente. Não tinha isso de corpo sarado, 

músculos definidos, nada disso.
 A beleza era assim, natural. Sem máscaras ou porquês.
 Eu estudava, sentada à mesa do alojamento, esperando 

por meu namorado que poderia retornar em algum momento, ao 
término do dia letivo da faculdade.

 Mas foi ele quem chegou primeiro em minha vida.
 — Prazer, meu nome é Vitor.
 Levantei meus olhos do texto.
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 Olhei para aquele que me dirigia a palavra.
 O rosto anguloso, gotículas de água sobre o ombro, a 

toalha. 
 — Meu nome é Camila. Mas meu namorado não gostará 

disso, pode ter certeza.
 Abaixei os olhos para o caderno sobre a mesa de madeira 

— aquele que era o maior móvel do quarto. 
 Ao fundo, encostados às paredes, beliches e na outra 

extremidade, um armário de três portas.
 — E daí? Nem sei quem ele é e não me interessa, — 

respondeu — Posso me sentar?
 — Desde que não me interrompa, por favor, sente-se. 

Tem certeza de que está alojado nesse quarto?
 — Com certeza. Mas aqui é alojamento masculino. Você 

que não deveria estar aqui, não acha?
 — Tem razão, desculpe.
 Voltei a me concentrar na leitura, mas se assim o fiz, de 

nada resultou. 
 Sequer lembro-me do que estudava na ocasião, mas 

recordo-me das pernas dele, cruzadas, à minha frente, no vão 
revelado pela toalha.

 — Posso pegar uma folha de papel?
 Não vou olhar, não quero olhar.
 — Pegue.
 E, alguns minutos depois, ele voltou a me interromper.
 — É seu.
 — O que?
 Ele me entregou a folha.
 Contrafeita, analisei o objeto que ele insistia em me 

entregar.
 Era minha imagem ali, no tracejar do grafite. Linhas 

firmes. Contínuas. Precisas.
 Sim. Era eu.
 Àquela continua sendo eu mesma. Naquele desenho e 

aqui, em meu coração. 
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 Não sei que fim levou aquele desenho de minha alma, 
mais de trinta anos depois.

 Pedro resmunga ao meu lado. 
 — Apaga a luz desse abajur e vai dormir.
 — Estou lendo.
 — Nem livro tem em mãos, apaga essa luz, por favor.
 — Estava lendo no tablet, em e-book, sabe?
 — Por isso mesmo, Camila, apague essa luz, ao menos. 

Deixe-me dormir, pelo amor de Deus, Camila! Está tarde.
 É verdade.
 Já é tarde demais em minha vida.
 Nunca mais o vi, saí da faculdade e nos perdemos no 

mundo.
 Até reencontrá-lo anos depois. Por acaso.
 Quando foi que ele me deu o livro O Amante, de 

Marguerite Duras?
 Nem faço ideia. Nem que fim levou o exemplar. Faz 

tanto tempo.
 Aquela edição especial em Capa de Cartão possuía uma 

contracapa extra, onde, na ilustração, os amantes trocavam um 
beijo.

 Dentro do livro, acima do título impresso, estava escrito 
à caneta esferográfica, em letras firmes, contínuas, precisas.

 “Quero cordões do infinito na imensidão do tempo, para 
que possamos nos alcançar sempre que um do outro se lembrar”.

 Quando rompemos, eu estava na casa de meus pais e a 
campainha tocou.

 — Vim entregar suas coisas que estavam em minha casa. 
 Ele devolveu o pôster imenso, que fiz para ele, de 

presente, num estúdio fotográfico.
 Ficava no interior de uma moldura dourada, pendurada 

na parede.
 Abaixo da moldura, a cama dele, onde nos encontramos 

e nos perdemos tantas vezes.
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 Esse pôster de mim mesma ainda o tenho comigo, 
embora nunca mais me pertença. 

 Sempre será dele.
 — Não devolvo fotos e livros. São meus — retruquei.
 Vitor sorriu condescendente. Não esperava que eu 

dissesse o contrário.
 Perdemo-nos e nos reencontramos por trinta anos. 
 A última vez, anos atrás, ele se despediu de mim.
 — Por favor. Ao menos, me abrace uma última vez — 

murmurou em súplica.
 Muito cedo era tarde demais em nossas vidas. 
 Apago a luz do abajur, deixo o tablet sobre o criado-

mudo e decido continuar amanhã a leitura. 
 O Amante.
 Fecho os olhos e sonho que estou descendo de balsa, na 

travessia sobre o rio Mekong, em Saigon.
 E Vitor está do outro lado do rio, me esperando.

Autora
Michelle Louise Paranhos
00AD021
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Um Amigo Bagunceiro
- Ei, eu aqui, eu aqui! Não a – cre – di – to. Ela me 

escolheu. Bem que a mamãe falou que seu fizesse cara de gatinho 
uma menina boazinha ia me escolher. VIVA!

Até que enfim fiquei livre daquele bando de vira-latas 
chorões. Não aguentava mais a reclamação deles. Agora sim vou 
ter uma família de verdade. Estou curioso para saber o nome que 
ela vai me dar.

Adorei, a minha dona. O nome dela é Sofia e tem 12 
anos. Ela é meiga e carinhosa. Os cabelos loiros cheiram bem e 
eu adoro ficar com o focinho no pescoço dela. A mãe da gente 
sabe das coisas! Ela me chama de gatinho o tempo todo, por isso 
eu faço aquela cara de nada várias vezes por dia, só para que ela 
me abrace.

Ah! O meu nome é Kitten, para combinar com a cara 
de gatinho que eu faço sempre. Gostei. Ainda mais quando ela 
conta a história do Gato de Botas do Shrek e quer que eu olhe 
para o computador. Às vezes fica pulando comigo quando toca 
aquelas músicas do filme. Gosto também do jeito que ela fala o 
meu nome, parece que sai lá do fundo.

Sofia brincou muito comigo enquanto estava calor, de 
manhã, de tarde e de noite, mas um dia ela ficou brava com 
alguma coisa e saiu cedo. Ela estava tão triste que até colocou 
uma roupa estranha, diferente, escura, só com uma blusa branca 
lisa. Pegou uma mochila colocou umas coisas dentro, até uns 
livros e entrou em um carro e desapareceu. Acho que ela nunca 
mais vai voltar, pois ela me deu um grande abraço e tirou uma 
foto minha quando estava saindo.

Nossa, que tristeza! Como eu vou viver nessa casa só 
com aqueles adultos que sequer olham para mim? Nenhum deles 
brinca comigo. Nem cafuné eles fazem em mim.
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Tenho certeza que eles vão me devolver para a loja de 
cachorros. Acho que vou fugir de casa. Vou fazer igual à Sofia. 
Vou pegar meu cobertorzinho, meu ossinho de borracha e fugir. 
Mas para onde?

Autora
Neyd Montingelli
00AD051
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Ela e o Mar
A moça tem pele clara e cabelos negros e fartos, que 

descem num movimento ondulado por suas costas, tal qual o 
serpentear das ondas do mar à sua frente. Seus olhos vermelhos 
e inchados denunciam extremo cansaço. Ou, talvez, ela tenha 
chorado muito. Está sentada na areia abraçando as próprias 
pernas e apoiando o queixo sobre os joelhos. Sua respiração 
ofegante faz seu peito subir e descer no mesmo ritmo da maré, 
mas sem a mesma violência.

É dia de mar revolto. A água calma só é vista lá longe, 
perto da linha do horizonte. Na costa, as ondas quebram com 
força, formando bastante espuma e se espalhando pela praia, 
depois se retraindo, apenas para repetir o movimento e quebrar 
novamente. Deve ser por isso que não há banhistas. Na verdade, 
não há ninguém na praia, só a moça, que continua com seus 
olhos miúdos fixos no mar.

Ela se levanta. Há areia grudada em várias partes de seu 
corpo magro. Até as pontas de seus cabelos estão labuzadas de 
areia. Ela caminha, seus pés pálidos tocam a espuma recém-
formada. Um pássaro canta em algum lugar ali perto. O mar já 
está se retraindo, deixando apenas areia molhada para trás. Mas 
isso dura pouco, logo chega nova onda fazendo mais espuma. 
As ondas são rápidas, uma após a outra. É a mesma rapidez com 
que avançam os pés da moça. Eles já não pisam apenas espuma, 
mas água salgada. Logo a água já cobriu os pés, agora está na 
altura dos joelhos. No meio de suas coxas. Ela quase cai, parece 
perder o equilíbrio, mas continua avançando. A água bate em sua 
cintura. Em seu ombro. Agora só se vê sua cabeça, que sobe e 
desce. À distância, parece uma bola, perdida na água, boiando, 
subindo e descendo. A bola sobe bem alto e some quando desce. 
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Volta a aparecer subindo, some novamente na hora da descida. 
Não sobe mais. Só resta o mar, com seu azul cristalino, brilhando 
muito sob a luz forte do sol. 

Autora
Renata Menezes
00AD067



102

Antonio e a Caçamba
Depois de ponderar, por séculos, os contras e os prós, 

Antonio, meu marido, e eu decidimos pela dura e dolorosa 
empreitada de trocar o carpete do apartamento por piso laminado. 
Não foi uma tarefa fácil!

Quem contratar? Onde comprar? O que escolher? Em 
quem confiar? Recorremos a meus amigos de infância, os 
irmãos Valéria e Clodoaldo que tem uma empresa de construção 
e nos indicaram um fornecedor de confiança que nos indicou um 
instalador de confiança.

Muito bem! Material comprado e recebido “quase” 
sem percalços. O questionário para agendamento da entrega 
perguntava se “o local tinha restrição para caminhão Mercedes 
Benz trucado”. “Não vai rolar”, respondi. Enviaram uma 
caminhonete mesmo!

Na véspera do início dos trabalhos, o instalador nos 
falou: “vocês terão que contratar uma caçamba para colocarmos 
todo o carpete e a forração que serão retirados”. “Por que é que 
eu invento história?!”, pensei. Quase arrependida, lembrei-me 
da Leda, amiga querida da minha mãe que adorava viajar, mas 
morria de medo de avião. Cada vez que combinava uma viagem 
e entrava no avião, ela dizia: por que é que eu invento história?!

Muito bem! Caçamba contratada pela Internet, chegou 
no dia e hora combinados. O carpete e a forração retirados do 
apartamento ocuparam uma pequena parte da caçamba e, já na 
primeira noite, desapareceram. No entanto, outros materiais 
rejeitados – madeira, isopor, papelão, cimento, ferro retorcido, 
lixo – apareciam, em profusão, a cada manhã que Antonio, 
inconformado, olhava pela janela!

O combinado foi que a caçamba ficaria no local por seis 
dias ... Passado esse prazo, Antonio estava prá lá de impaciente: 
“Essa caçamba já está lotada!”, “Estão todos aproveitando para 
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se desfazer do seu lixo”, “Nós é que teremos que pagar a multa 
caso a caçamba transborde!”, “Nós é que pagamos por ela”, 
“Que gente folgada!”

... e nada da empresa vir retirar a caçamba, apesar de 
nossas várias solicitações. Antonio telefonou na empresa, 
furioso, soltando os cachorros, a cadela e  todos os filhotinhos...

O instalador do piso, que tem prática dessas coisas, nos 
disse que é assim mesmo: uns se desfazem das coisas, outros 
pegam essas mesmas coisas que julgam úteis. Vi até uma 
linda poltroninha abandonada que, em questão de minutos, 
desapareceu de lá!

Depois de quase quinze dias, a caçamba foi, finalmente, 
retirada, Antonio ficou tranquilo e cheguei à conclusão de que a 
caçamba merece um profundo estudo sociológico. Em tempo, o 
piso ficou lindo!

Autora 
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A Formiga e a Cigarra:
Era Novamente Uma Vez...

“Se a vida te dá limões, faça uma limonada.”

Este conto começa como muitos outros, mas talvez não 
termine como todos os outros. É uma nova leitura de La Fontaine. 

Era uma vez a Dona Formiga que era casada com o Seu 
Formiga. O casal estava empenhado no armazenamento de 
alimentos para o inverno e na criação dos filhos que ao todo 
passavam dos 127. Com o passar do tempo Dona Formiga 
começou a sentir-se inquieta, de certa forma incomodada com 
aquela situação. 

A vida se resume a isso? Criar os filhos e trabalhar? 
Quando casaram não era para garantir felicidade mútua? O amor 
ficava onde? Tic–Tac o tempo ia passando...

Numa certa manhã Dona Formiga estava recolhendo 
restos de doces quando ouviu uma canção distante. Linda 
melodia. Soltou o alimento e se aproximou. Hum, pensou: deve 
ser Seu Cigarra. 

Tinha ouvido falar desta criatura desavisada, que passa 
a vida a tocar seu violão sem se preocupar com o inverno. Um 
impulso a fez se aproximar um pouco mais. Talvez este Seu 
Cigarra seja uma criatura horrível como Seu Formiga sempre 
dizia, um preguiçoso tocador de violão. 

A figura era alta, esguia. Pra não dizer galanteador.
- Boa tarde, Dona Formiga, disse ele.
 Ela não respondeu. Embora coabitassem não é de boa 

índole uma Formiga conversar com uma Cigarra.
Seguiu seu caminho.
Ao longe ouvia o som da música e se agradou. Talvez 

devesse ter conversado com ele, não pareceu mal, apenas belo.
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No outro dia naquele mesmo local Dona Formiga ouviu 
o som da melodia do Seu Cigarra. Ao se aproximar Seu Cigarra 
já vinha com um sorriso maroto cumprimentando.

- Olá.
Dona Formiga o cumprimentou com um meneio de 

cabeça.
- Talvez não tenha me explicado bem, só quis conversar.
Disse ele.
- O jeito que você trabalha me fascina, completou.
Dona Formiga se encantou. Nunca tinha ouvido algo 

parecido. Se derreteu, mas não demonstrou, ao menos tentou.
E assim foi, dia após dia. 
As outras formigas perceberam que Dona Formiga estava 

diferente, mais disposta, mais feliz até. Seu Formiga reparou, 
mas não deu muita importância pois estava se aproximando o 
inverno e os provimentos não estavam no nível desejado.

Só Dona Formiga sabia, só ela sabia o que desejava. 
Desejava ardentemente estar com Seu Cigarra, ele era tão 
divertido, tão interessante. Ele dizia que ela era bonita, e ela 
acreditava. Riam muito juntos e isso era bom. Muito bom. Risos 
compartilhados, entendiam-se no olhar.

Formiga e Cigarra tinham uma admiração mútua e no 
fundo, um queria levar a vida do outro. Cigarra queria de certo 
modo ser Formiga, pois tinha uma vida organizada consciente de 
responsabilidades. Formiga queria ser Cigarra pois a liberdade a 
fascinava. Era intensa.

Mas..., sempre o mas.
O inverno chegou e como se previa a Cigarra ficou 

desabrigada.
Dona Formiga se despediu de Seu Cigarra os dois 

sabendo que a estação seria fria, por dentro e por fora. Sentiam-
se complementares. Todos aqueles momentos juntos. 

Prometeram se reencontrar, não esquecerem-se do que 
tinham vivido. Juraram até. No fundo sabiam que era uma 
despedida para sempre. Sabiam que Formiga e Cigarra não dão 
certo, são muito diferentes. Mesmo assim queriam tentar.
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Existe um muro entre os dois. Formiga com formiga. 
Cigarra com outra cigarra. A admiração era mútua mas à 
distância. A natureza segue seu curso. Seria possível ficarem 
juntos? Criaturas diferentes podem se amar? Podem viver 
juntos? Qual o ponto de atrito? E conjunção?

Neste doloroso inverno Dona Formiga conseguiu refletir 
sobre os dois. Descobriu com dor que em nenhum universo 
paralelo poderiam ficar juntos. Não poderiam se assumir, ou 
de qualquer forma poderiam ser felizes. Com dor observou Seu 
Formiga, com dor observou seus 127 filhotes. Como poderia 
deixá-los? Ser tão egoísta a ponto de ser feliz em cima do 
sofrimento dos seus?

Não se ama em prejuízo de alguém.
A felicidade é feita de momentos.
No desabrochar da primavera saíram do formigueiro e 

ao longe Dona Formiga ouvia o som do canto do Seu Cigarra. 
Mas Seu Cigarra estava diferente. Fechado. Sem contar histórias 
ou rir. Dona Formiga entendeu, já tinha vivido o suficiente para 
entender. 

O tempo é o melhor remédio para todos os males. Libertou 
Seu Cigarra da ideia de culpa por não querer uma relação com 
ela. Por amor deixou-o partir. 

A dor e o amor são irmãos próximos e a vida seguiu seu 
curso, como tinha que ser. 

Autora
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Destino
Diante dele, eu fiquei parada, somente o observando. Não 

era necessário que ele pronunciasse uma única palavra para que 
eu soubesse o que ele queria me dizer. Seus olhos me olhavam 
com ternura e naquele momento eu soube que todo o amor que 
sempre procurei em minha vida eu acabara de encontrar.

Eu ainda estava parada no porto, diante de sua 
embarcação, ele então se levantou de onde estava sentado e 
caminhou até mim, pelo canto dos olhos, observei que a garota 
de cabelos pretos parecia não gostar da minha presença. Voltei 
minha atenção ao homem que havia preenchido minha alma de 
paz, ele parou a minha frente, e com gentileza que era próprio 
dele, me puxou para perto de seu peito e me abraçou.

No calor daquele abraço eu senti minha alma envolvida 
em um amor profundo. Pelo seu olhar ele me disse que precisava 
voltar para a sua cidade que ficava longe. Ele se desprendeu de 
meus braços e partiu. Eu parada no porto, não me senti triste, 
pois algo me dizia que não importava para onde ele fosse, ele 
sempre voltaria para mim.

Ao despertar daquele sonho, senti uma forte sensação 
que minha alma também despertara para a beleza da vida.

Antes mesmo de me levantar, eu percebi que tudo havia 
mudado dentro de mim e que era merecedora de um amor 
verdadeiro de um homem.

Aquele dia ainda seria longo, precisaria decidir onde 
iria em minhas férias, pois a única coisa que não desejava era 
ficar em casa. Um amigo estava me convencendo a ir para a 
Argentina, porém eu ainda não estava muito certo se queria isto, 
estava mesmo pensando em ir para a Colômbia, mas infelizmente 
estava um pouco fora do meu orçamento. 

Na agência de viagem percebi que a Argentina era a 
melhor opção, porém meu amigo não iria mais comigo, ele não 
poderia tirar férias. Decidi que iria sozinha mesmo.
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A semana correu naturalmente, mas a imagem dele não 
saia de minha mente.

Estava com as malas quase prontas, e fechando uma 
ida ao tango, e não conseguia entender o motivo de eu pegar 
a casa de tango mais cara da lista e ainda sentar em local VIP, 
mas estava feito, sentia que ali eu assistiria o melhor tango da 
Argentina.

Os dias passaram, e eu estava ali sentada em uma mesa 
com algumas pessoas, umas brasileiras, outras americanas e 
outras argentinas, todas desconhecidas. O momento que eu mais 
esperava estava se aproximando, era o show de tango. 

A luz se apagou, um bailarino com o rosto pintado passou 
pelo público e o espetáculo começou com toda grandiosidade. 
Cada artista que entrava fazia os meus olhos deslumbrarem, 
tudo era tão belo. De repente, percebi que meus olhos fixaram 
em um bailarino em especial, e eu nem sabia o porque, então 
comecei a olhar com mais cuidado. Os meus olhos o seguiam e 
de repente minha mente deu um estalo, e eu não podia acreditar 
que aquilo era real, pois aquele bailarino era exatamente igual 
ao homem do meu sonho. Tudo nele era igual ao meu sonho, o 
cabelo, o sorriso, os músculos dos braços, a altura....

Uma imensa alegria tomou conta de mim, eu queria 
dizer o que estava acontecendo a alguém, pensei em dizer para 
a americana, mas eu mal a conhecia, e eu mesma não estava 
acreditando no que estava acontecendo. O desespero tomou 
conta de mim, quando o show estava por terminar, pois como eu 
saberia o seu nome. Só fiquei aliviada quando os artistas foram 
apresentados. O seu nome ressoava como uma doce melodia em 
meus ouvidos: Pablo Cuesta.

Voltei para o hotel com a alma em festa, era tanta 
felicidade que não dava para explicar a ninguém. Eu pesquisei 
o nome dele no GOOGLE e o encontrei no FACEBOOK. O 
homem que estava em meu  sonho, era real e eu poderia se 
quisesse mandar uma mensagem para ele. Sentei em frente ao 
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computador e pensei nas palavras que eu poderia colocar ali. Eu 
me questionei por não conseguir saber o que escrever, já que eu 
era uma escritora. A alma estava tão feliz, que o corpo não sabia 
o que fazer. Deixei a caixa de diálogo do MESSENGER aberta 
e fui respirar um pouco de ar pela janela do hotel, e percebi que 
Buenos Aires parecia não dormir.

Novamente em frente ao notebook, comecei a escrever 
algo simples, agradecendo pelo maravilhoso show que ele e seus 
colegas apresentaram aquela noite.

Aquela madrugada, deitada na cama, eu sentia minha 
alma pular dentro do meu corpo, como se fossemos duas. Nunca 
deitei com tanta alegria em toda a minha vida, para falar a 
verdade eu nunca senti tanta alegria.

 Pela manhã tomei meu delicioso café com churros no 
hotel Centro Naval, e minha alma estava feliz, como se tudo que 
eu precisasse fazer na Argentina já tivesse sido feito, e que se 
naquele momento eu não pudesse ir a mais nenhum lugar não 
faria diferença alguma. 

 Eu tinha um compromisso pela manhã, uma visita guiada 
por dentro da Casa Rosada, como eu estava na Avenida Cordoba, 
bem perto do meu destino daquela manhã, eu desci pela Calle 
Florida e em poucos minutos estava na Plaza de Mayo.

 Enquanto eu esperava o meu horário, eu recebi uma 
mensagem no Face, era dele agradecendo pelas palavras.

 Naquela noite eu tive coragem de contar para ele um 
pouco do que me aconteceu, mas tudo muito discreto e sem 
muitos detalhes, e no final desejei que a vida dele fosse longa e 
feliz. No dia seguinte ele respondeu surpreso com o que contei e 
também desejou que minha vida fosse longa e feliz.

 No meu último dia na Argentina, enquanto eu esperava o 
motorista me buscar para me levar ao aeroporto, eu sentia minha 
alma sendo destruída pela dor da partida. Pela primeira vez na 
vida eu não desejava voltar para a minha casa e para os meus, 
entrei no táxi chorando. O motorista disse que uma tempestade 



110

estava a caminho, e eu já estava com a minha tempestade dentro 
de mim. O céu vendo a minha dor, chorou comigo naquele fim 
de tarde, enquanto eu me aproximava do aeroporto, as lágrimas 
ficaram mais intensas, as do céu até vieram com pedras de gelo.

 Cada passo que eu dava para perto do avião, minha 
alma gritava de dor, quando ele decolou, minha alma partiu em 
pedaços. Quando pisei no solo brasileiro, eu não consegui me 
sentir feliz. Depois de mais uma viagem de ônibus, eu estava na 
minha cidade, e minha alma não se alegrava.

 Os dias que se seguiram, foram todos diferentes, e coisas 
estranhas começaram a acontecer. Tinha sonhos, visões e sentia 
ele. Por vezes eu não aguentava e perguntava a ele se ele estava 
bem, e então eu percebia que o que eu via e sentia era real.

 Eu sei que tudo que eu sonhava, via e sentia era real, e 
talvez isso o tenha assustado, por que ele percebeu que eu sabia 
como ele estava.

 O diálogo com ele era complicado, e eu o entendia, mas 
minha alma não. 

 Fui visitada por alguma espécie de anjo, que não me 
deixou em paz, enquanto não escrevi a ele novamente. Esse anjo 
ficou comigo por alguns dias e também me ajudou a resolver um 
assunto pessoal.

 Assustada com tudo aquilo, eu rezei em prantos a Deus, 
e obtive todas as respostas que eu não conseguia compreender.

 Minha alma pulava dentro de mim, querendo voltar a 
Argentina, a minha situação financeira não estava as melhores, 
mas só tive sossego quando comprei a passagem.

 A partir daquele momento, eu teria que esperar 4 meses 
para regressar a Buenos Aires. Durante esse tempo eu pensei 
em desistir dessa loucura todos os dias, mas sempre algo me 
acontecia para que eu refletisse e não desistisse. Eram músicas 
e mensagens que me chegavam toda vezes que eu fazia uma 
pergunta a Deus.
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 Dentro do avião que começava a decolar, minha cabeça 
dava voltas, porque eu não sabia o porque eu estava fazendo 
aquilo, mas a minha alma estava em jubilo. Ele nem sabia que eu 
estava indo para lá, na verdade ele estava nos Estados Unidos, 
e só regressaria a seu país dois dias depois que eu chegasse em 
Buenos Aires.

 Eu mandei uma mensagem a ele, mas ele não respondeu, 
talvez ele estivesse cansado ou com medo, ou simplesmente não 
quisesse me ver.

 Aceitar que aquilo tudo foi loucura seria a coisa mais 
sadia para mim naquele momento, aceitar que fui enganada por 
quem quer que seja. Eu ainda tinha sete dias para ficar naquele 
país. 

 Caminhei em sentido ao Bosque Palermo, o vento gostoso 
do inverno bagunçou meu cabelo, e eu perdi minha visão bem no 
momento que eu atravessava a larga Avenida Libertador, e tudo 
que escutei foi um frear de carro de forma bem brusca e a partir 
daquele momento não me lembro de mais nada.

 Acordei em um quarto claro, e eu estava com uma agulha 
no meu braço, conforme eu ia cobrando minha consciência, eu 
estava sentindo muitas dores, como se um caminhão tivesse 
passado por cima de mim. Com dificuldade levei uma de minhas 
mãos ao meu rosto e senti que a minha face estava inchada, 
felizmente eu estava com todos os dentes. Olhei para o meu lado 
direito e percebi que tinha uma flor branca bem perto de mim.

 Meus olhos fecharam novamente, e em algum momento 
eu despertei novamente e a dor que passava por minhas pernas 
estava insuportável. A flor ainda estava ali ao meu lado, então 
eu a peguei e levei perto do mim, para que pudesse sentir sua 
fragrância, então virei meu rosto para o outro lado e vi um homem 
sentado em uma poltrona. Meus olhos estavam embaçados, eu 
só o conseguia ver como se fosse um vulto. Esfreguei meus 
olhos para que minha visão melhorasse, mas não adiantava. Ele 
estava quieto, devia dormir, então fiquei olhando para ele, e fui 
recuperando minha visão.
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 - Hola – ele me disse sorrindo timidamente.
 Minha voz não saiu, eu não consegui responder ao seu 

Hola, eu nem sabia quem era ele.
 Voltei meu olhar para ele, e ele se apresentou como sendo 

Carlos.
 - O que aconteceu comigo? – perguntei
 - Você foi atropelada.
 - Você que me atropelou?
 Quando ele foi me responder, a porta se abriu e um 

homem começou a adentrar o local, andando de costas, ele 
parecia trazer algo nas mãos.

 - Carlos, obrigado por ficar aqui até em chegar – ele 
falava ainda de costas para nós.

 Meu coração começou a estremecer e minha alma pulou 
dentro de mim, eu não podia acreditar.

 Ele se virou e seus olhos alcançaram os meus.
 Fechei meus olhos novamente para não chorar, e escutei 

Carlos me dizendo que não havia sido ele que me atropelou e 
sim o homem que entrou pela porta.

 Eu ainda estava com os olhos fechados e sentia que 
mesmo assim as lágrimas corriam pela minha face.

 - Você está bem? – ele me perguntava.
 Somente concordei com a cabeça, sem abrir os olhos ou 

falar qualquer coisa.
 Carlos saiu do quarto e se despediu de mim, e disse bem 

baixo perto do meu ouvido
 - Apesar dele atropelar mulheres bonitas pelas ruas de 

Buenos Aires, ele é uma boa pessoa - e deu um beijo em minha 
testa.

 Então aquele homem sentou ao meu lado e pegou a 
minha mão.

 - Desculpa por ter te machucado.
 Eu abri meus olhos e deixei que meu olhar e o dele se 

encontrassem novamente.
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 - Não há nada o que desculpar, Pablo Cuesta.
 Ele olhou para mim sorrindo.
 - O destino tem um jeito estranho de fazer cumprir o que 

ele deseja, não concorda? – eu disse enquanto secava mais uma 
lágrima que caia.

 Carlos com cuidado chegou perto de mim e me beijou.
 O seu beijo acalmou a minha alma que estava gritando, e 

fez que a dor do meu corpo amenizasse.
 - Eu nunca mais quero te machucar, só quero encher 

sua vida de alegrias a partir de hoje – falou acariciando o meu 
cabelo.

 Hoje sentada na varanda de minha casa, tomando uma 
boa taça de Malbec, enquanto espero o meu marido voltar de seu 
trabalho, tenho certeza que Buenos Aires sempre me esperou, 
pois aqui eu sou muito feliz.

Autora
Yeda Borges
00AD042
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Ser enganado
Não tenha medo de olhar para o lado
Não acredite em tudo que dizem 
Devemos parar e refletir
Confiar nunca é o bastante

Acreditamos que possa ter verdade
Quando menos percebemos sumiu
Sendo um menino aprendo todo dia
Tudo o que eu mais quero e o seu amor

Crescendo e aprendendo com o dia a dia 
Como brincar com os sentimentos
Não olhar para trás 
Seguir em frente sem medo do pior

Quero estar ao lado dela
Nem sempre podendo estar junto
Muitos lugares diferentes
Pensamentos distintos

Saiba levar a vida
Siga seu caminho 
Mais tome muito cuidado
Que um dia você pode ser enganado.

Autor
Adriano Sanderlei Somosi Palrinhas
00AD013
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Totalmente Apaixonado
Lutar sempre que puder
Desistir jamais na vida
Correndo atrás do prejuízo
É a vida que eu vivo 

Amar ou ser amado
Estando sempre ao seu lado
Fico louco e encantado
Com seu jeito inabalável 

Indo em direção ao vento
Sentado no relento
Lembrando o seu sorriso
Olhando para as estrelas

Deixando de lado o ciúme 
Aprendendo com o silêncio
Vivendo somente para você 
O quanto você significa para mim 

Tudo o que eu mais quero 
É estar ao seu lado
Por isso tenho que dizer
Estou apaixonado.

Autor
Adriano Sanderlei Somosi Palrinhas
00AD040
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LILITH
Quero ser areia nos teus olhos
Uma pedra em teus sapatos
Amargo em tua garganta
Frio que congela teus ossos.
Não me queira mansa,
Jamais te serei suave
E destruirei, sempre que possível,
Tua vontade de sonhar.
Ainda assim me chamarás na noite escura
E virei perversa prostrar-me em teu leito
Ferindo-te com a realidade.
Porque sou teu lado negro
Teu lago sem horizonte
Tua noite que não deve amanhecer.
E só através de mim
Poderás exorcizar teu anjo-mau
E emergir das profundas e escuras águas
De teu ser.…

Autora
Angela B. Mendes Rolim
00AD054
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O Melhor Amigo
Ele tem defeitos que antes eu não conhecia,
Nossas coisas em comuns nos traziam alegria
E os olhares, e os perfumes, e os sorrisos se tornaram mais 
íntimos
Até que de repente éramos os melhores amigos

Amor à primeira vista? Não sabia que existia.
Espertinho, olhos profundos e uma lábia que insistia...
Apertões, massagens, uma mão nos meus cabelos e a outra na 
cintura
No espelho, aquela cara de sem-vergonha que mais parecia uma 
pintura

Amizade colorida nunca parte em seguida
Ele tem defeitos, mas foi entrando na minha vida
Alianças escritas de preferência com pimenta
Com um amigo não se cria desavença
Companheiro é aquele que escuta e aconselha
E por outro lado não atormenta

Ora, o amor é uma encrenca!
Ele tem defeitos todo dia
Mas agora é minha vida...
E os meus, será que aguenta?

Será que amar é pensar nas coisas boas, degustar juntos sabores
Jogar fora o que não presta e emprestar todas as cores? 
Será melhor relevar briguinhas,
Esvaziar o coração de picuinhas?
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De certo o amor é uma encrenca
Mas defeito é não arriscar quando esquenta
É não amansar quando esfria
É reclamar quando está sozinha.

Autora
Carolina Utinguassú Flores
00AD048
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Teletransportada
Os sonhos que tenho com você
Me transportam para outro plano
O plano do desejo
Do tesão
Da entrega
Do amor sem pudores.
O seu corpo nu, suado
Espalmado
Gozado
Seus pelos ainda arrepiados
Sua respiração ofegante
O cheiro do seu sexo
Exalando o nosso delírio pelo quarto
O seu gosto em minha boca
O melhor alimento
Deito-me ao seu lado
Você se aninha em meu peito
Para recuperarmos o fôlego
E começar tudo de novo
A insanidade do nosso desejo
Provocado por nossos corpos nus

Autora
Danielle Melchiades
00AD055
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Minhas Lembranças
Quando olho para trás e revejo meus passos. 
Sinto falta de coisas que deixei no percalço de minha vida.
Coisas bobas e corriqueiras, 
Coisas boas e más.
Que para mim tem um valor inestimável e incalculável.
Pois me fizeram ser o que sou hoje.
As brincadeiras com meus irmãos e brigas bobas entre nós. 
É uma delas.
Ainda recordo...
Quando esfolava os joelhos no chão brincando, e furava os pés 
na madeira cheia de pregos.
Era craque em enfiar pregos no pé. Mas na hora da injeção...  
Não era nada bom.
Passeios com os nossos pais. Tantos lugares legais.
Sinto falta dos passeios com meu pai. Aquela época era perfeita. 
Muita animação. Viagens de montão.
Mas o tempo urge e muda tudo. E muito. Meu pai se perde pelo 
caminho escolhido. E a vida não perdoa. 
Sabe de uma coisa?
Não quero ficar remoendo essa parte. Não me tráz boas 
recordações.
Quero guardar em minha mente os dias que fomos felizes juntos.
Isso é o que importa. 
Tem...
As amizades feitas na escola. Era bom demais.
Nunca vou me esquecer da Samanta. Minha melhor amiga da 
escola. 
Ela tinha o mesmo nome da cachorra que mais amava em casa.
Isso pura coincidência.
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A minha professora de português. Ainda recordo suas feições. 
Também como poderia esquecer? Pois foi ela que me ensinou a 
amar ler.
Minhas tentativas de arrumar namorado.
Missão quase impossível. Pretendentes nada adequados.
Os que eu desejava eram gays ou me consideravam irmã.
Achavam que precisava de proteção contra os outros garotos da 
escola.
Posso com isso?
Finalmente meu primeiro beijo. Quanta emoção.
Mas o príncipe não era príncipe. Que enorme decepção.
Mesmo assim casei com o ex- príncipe. Pois a primeira filha 
estava a caminho.
Tivemos bons e maus momentos. E mais três filhos nasceram.
Minha vida por um bom tempo se resumiu a esses quatro seres.
Amores da minha vida.
O casamento pode não ter dado certo, mas não me arrependo.
Fiquei um caco. Doente. Passei por muitas tribulações, mas 
estou aqui viva.
Encarei tudo sozinha e vivi para meus filhos.
Se foi difícil? Sim.
Mas também foi divertido. Tivemos grandes momentos. 
Desavenças. Muito amor. União.
Agora estão quase todos casados. Só falta um ajeitar seu canto.
Fico feliz com as escolhas que fizeram. Os nascimentos dos 
meus netos.
São perfeitos e muito levados.
Lembram-me eu e meus irmãos quando pequenos.
Cara de um focinho de outro.
Quando olho para eles, vejo quanto o tempo passou.
Tão rápido foi. 
Mas uma coisa posso lhe dizer. Sou feliz. Mesmo que não pareça 
às vezes.
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Sou grata por tudo. A cada momento vivido. A cada lágrima 
derramada.
E vou continuar o meu caminho até quando Deus deixar.
E no caminhar vou guardando tudo na mente para quando a 
saudade apertar eu relembrar novamente.

Autora
Elizabeth Machado Salles
00AD024
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Vida
A vida é coisa de louco.
Quando criança quer ser grande e 
Quando grande quer ser pimpolho.

A vida às vezes é ingrata.
Tu dás uma mão 
E ela quer várias.

Se não ficar esperto
A vida te pega
E te dá uma rasteira

A vida urge e não pára
Só dá trégua 
Quando tu morre.

A vida pode ser chata
Pode ser pobre
Pode ter mil defeitos.
Mas a vida é bela
Quando tenho você aqui comigo.

Autora
Elizabeth Machado Salles
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Endurecer Sem Perder a Ternura
Tento andar por caminhos diferentes,
Mais objetivos, planejados.
Tornar-me Senhora das minhas horas.
Mas a única música que sei ouvir
É a do meu coração...
Fico à deriva dos seus acordes,
Danço conforme a sua melodia.
Até arrisco algumas coreografias
Mais ousadas, confiantes
Na inteligência inerente,
No rímel e no batom vermelho
Que as mulheres independentes
E modernas costumam honrar.
_ Blefe! 
Retrocedo. Me traio.
Volto a desejar sorvete de amora e framboesa;
A divagar com a lua e as estrelas.
Quero ser “gente grande” 
Sem deixar de sonhar e gostar
De flores e poesias.
* Hei de endurecer sem perder a ternura

Autora
Eneida Cristinna
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Inexplicável Vazio

Olho as folhas com medo de te encontrar;
Cada escrito me recorda de que não está mais aqui.
Como se meus olhos dependessem de ti para mirar as estrelas;
Como se existisse apenas um inexplicável vazio,
Onde já não existe mais esperança de te reencontrar,
Em meio a este limbo obscurecido por tua sombra.

Autor
Gabriel Melo
00AD014
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Alma Dissimulada
Minha alma dissimulada,
Não se renda, não desista. 
Permita-me voar para um novo rumo,
Em busca de um novo horizonte.

Vida feita de ilusões,
Sinto que está equivocada.
Mesmo que eu tente, não posso recomeçar.
Tento burlar minha memória para esquecer este amor.

Autor
Gabriel Melo
00AD037
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Paz
 
Sigo em frente meu caminho
Em cada um de nós, existe um nó, um laço, um ninho
Sigo em frente com minh’alma cativa, com a minha latente dor 
Sigo em frente, distribuindo “cadinhos” de amor!
 
Como o perfume das flores na Primavera
Espalhadas ao vento, meus sussurros e lamentos
Já não os ouço mais!
Sigo em frente com coragem

Traduzo os anos vividos, num largo sorriso de menina
Onde por detrás deste inexpressivo olhar, se esconde
A minha verdadeira paz!

Autora
Ione Perez
00AD057
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Almas Enlaçadas
Já estou voltando antes de ir.
Em minha saudade vivo tua espera
E tu esperas sozinho.
Em meu sonho me visto de ti,
Neste abraço de almas enlaçadas
 Sonho e em ti me aninho.
Almas que vivem uma na outra,
Inda que a distância seja caminho,
De caminhar e descaminhar 
Para renascer quando se volta.

Autora
Isiara Caruso
00AD031
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Fale Sobre Você
Fale sobre você, eu não suporto mais o teu silêncio, diga se é 
feliz, o que pensa da vida, o que queres alcançar, o que te faz 
sorrir, o que te angustia e o que você pretende conquistar.
Eu não sei por que o ser humano não tem o poder de ler os 
pensamentos dos outros, pois eu queria ler os teus, para descobrir 
a melhor maneira de me aproximar.
Será que não percebe, não leu nos meus olhos, não intuiu, ou o 
vento esqueceu de soprar? Que você é o meu menino, amor da 
minha vida.
Mas não penses que eu sou tímida, é apenas medo de te ter e 
depois te perder ou ser feliz demais e depois não conseguir 
suportar, ou apenas medo de amar.
Então eu deixei o tempo passar, o destino se encarregar, a minha 
opção foi ficar mais contida, mesmo que eu leve a vida de uma 
maneira mais sofrida.
Será que não percebe, não leu nos meus olhos, não intuiu, ou o 
vento esqueceu de soprar? Que você é o meu menino, amor da 
minha vida.
Mas agora, quebre as barreiras da vida e aproveite, quebre o 
teu silêncio e fale sobre você, eu estarei a ter escutar, se você 
precisar de ajuda, saiba que comigo pode contar, no fundo você 
sabe que eu vou passar a minha vida a te amar.
Será que não percebe, não leu nos meus olhos, não intuiu, ou o 
vento esqueceu de soprar? Que você é o meu menino, amor da 
minha vida.
Amor da minha vida, o que eu vou fazer quando a saudade 
aumentar? Mas de qualquer maneira, quando eu fechar e abrir 
os meus olhos eu estarei te vendo, estarei a te buscar.
Será que não percebe, não leu nos meus olhos, não intuiu, ou o 
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vento esqueceu de soprar? Que você é o meu menino, amor da 
minha vida, a sua lembrança jamais será esquecida.

Autora
Laura Jane Silva
00AD006
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Deus
Eu nunca lhe vi,
Eu não te conheci,
Mas sei que com o senhor,
Muito aprendi.
Aprendi olhar no mundo, o teu reflexo,
Em mim a tua criação, e nas pessoas,
O meu universo.
No universo, conheci a vida,
Na vida conheci o amor,
No amor aprendi a viver,
Vivendo, eu aprendi a lhe conhecer,
A descobrir você.
Descobrindo você, descobri. 
O verdadeiro sentido da vida,
Nisso eu me transformei,
E descobri um novo mundo,
Sentindo-me a filha mais querida,

Sentindo assim, a felicidade,
Veio fluindo em minha vida.
O Senhor me disse, para eu. 
Transmitir isso ao próximo,
Senti que tinha que ser com muito
Amor e humildade,
Para a evolução adquirir.

Autora
Laura Jane Silva
00AD026
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A Mesma Sinuosa e 
Esburacada Estrada de Sempre

Por esta dor que me dilacera,
Eu não procuro mais 
Procurar por nada.

Eu desisti 
De encontrar caminhos.

Eu decidi 
Simplesmente andar 
Sobre as brasas dos passos 
Que me restaram.

Estou tentando 
Sobreviver 
Aos meus desatinos.

E finjo mal
Estar conseguindo.

Quando olho para trás,
Eu vejo o meu futuro morto.

E vou seguindo em frente.
Enquanto o mundo,
O meu entorno,
Se desfaz.
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Não tenho sombra 
Alguma
Que ilumine o meu caminho.

Sigo, 
Então, 
Tateando.

Dentro de mim,
Paisagens se foram;
Outras, 
Renasceram.

Mas a estrada
Continua a mesma.

A mesma sinuosa
E esburacada
Estrada de sempre.

Autor
Leonardo Queiroz Lyrio
00AD019
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Só.Zinho
Não gosto de gente.
Estar com pessoas nunca foi a minha praia.

Olá?
Como vai?
Aperto de mão?
Tapinha nas costas?

Prefiro me afogar em outras águas.

Eu gosto é de estar sozinho.
Gosto do gosto de estar sozinho.

Quando estou sozinho,
Não estou fingindo 
Estar com nenhum outro.

Quando estou sozinho,
Estou todo comigo.

Estar sozinho
É o meu maior encontro.

Autor 
Leonardo Queiroz Lyrio
00AD027
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Allegro

Quero voar; sinto-me leve.
Torno-me pássaro, ao passo 
 Em que me crescem as asas
E danço 
E plano 
E roço, suavemente,
Tua boca adormecida...
Nem bem acordas, amado,
Já te envolvo em sonhos
E desejos desvairados
De amar, fazer amor

Autora
Maria Irene Caraver
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Vazio
Neste dia sem nada , tenho tudo
Que alguém não quisera ter...
Tenho a chuva para lembrar
O cálido abrigo de quem, 
Sem nunca ter ido,
De minha vivência partiu.
Tenho afeto, peito aberto,
Para quem me der carinho;
Esse amor só não aquece
O vazio que me dá frio.
Tenho risos: de tristeza,
De prazer, de amizade,
Falsidade e até mesmo ironia;
Esses risos não são risos,
São resíduos, são carcaças.
O que quero já não tenho,
Mas a vida continua,
Com a chuva nas vidraças
Com os risos que são guizos
Que me põem a alma nua
Da alegria que me deste
Oh! Amor que me destrói!

Autora
Maria Irene Caraver
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Um olhar sobre o Tietê 
Emocionei-me,
Quando vi com esperança...
O Jardim que o cerca... trazendo-me a lembrança...
Do Tietê de outrora...
Pois quando aqui cheguei com Aurora...
Passeamos de barco rio afora...
Haviam peixes, que  pulavam...
Festejavam...
Nadar nas águas que confiavam...

Mas hoje, o Tietê esta sujo, triste e deserto...
Nenhum peixe por perto...
Relutei
Quis encontrar...
Alguma vida no rio que desse-me alegria...

Algum pássaro ou animal...
Mas confesso, fiquei mal...
Quando  só avistei...  dentro de um canal...
Um  homem sujo...
Dormindo  sobre um jornal...
Pobre homem!
Pobre  Rio Tietê!

Autora
Marizeth Maria Pereira
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Às Vezes 
Acordo com ar de despedida...
E tenho medo...
De não mais encontrar...
As pessoas que amei nesta vida...

Peço socorro ao tempo...
Que se cala neste momento...

A chuva cai...
E disfarça...
As lágrimas do meu olhar...
Triste e sem graça...

Olho pro infinito...
Lembro-me do teu sorriso bonito...

Então sigo em frente...
Menos triste...
Mais contente...

Pois você existe...
E se eu não desistir...
Ei de  encontrar-te  lá na frente!

Autora
Marizeth Maria
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O Sol
Como amo um dia de sol!
Tomar banho de mar,
Nadar e me bronzear.
Camarão, cerveja, praia de atol!

O Sol que ilumina a vida,
Que traz cores para as araras.
Essa estrela quente, linda e rara.
Como amo, como é querida!

Mas como nem tudo é perfeito,
O destino escreve suas condições,
Mudando todas as nossas direções,
Deixando um vazio no peito!

A norma está imposta: deve ser.
Do Sol eu preciso me afastar.
Dessa luz não posso desfrutar.
E agora, como poderei viver?

Deixo as ondas bater nos meus pés,
Preciso ir à praia sempre à noite,
O frio chega com seu açoite.
A lua cheia me lembra de quem tu és!

Ela desfila no céu, bela e encantadora,
Reflete tua luz, estrela maravilhosa.
Com a alma amargurada e dolorosa
Fico na escuridão devoradora.
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Como lobo uivando na lua cheia
Não vou mais me aproximar dessa luz.
Tropeçando, para longe me conduz,
Meus pés descalços sobre a areia.

O Sol que um dia me fez tão feliz
Deixou a pele toda manchada.
Mudança no meio da jornada.
No coração mais uma cicatriz!

Autor
Miguel Rodrigues de Oliveira Filho
00AD045
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Sem Inspiração!

Diante de tantos horrores...
Da miséria, fome e da dor:
Mulheres e crianças na rua
Pedindo um real por favor!

Envenenamento na Síria,
Mísseis cruzando o céu.
A poesia não me socorre,
Meus pensamentos ao léu…

O Congresso fede a carniça,
Os urubus sobrevoam a esplanada.
Difícil manter o otimismo,
Diante dessa realidade estampada.

Meu coração se desespera...
Os pensamentos ficam confusos.
Desvio da educação e saúde:
Destroem os direitos difusos!

Gostaria de ver uma pátria livre,
Mas aqui morre a minha inspiração.
O mundo está em guerra!
Em guerra, também, meu coração!

Autor
Miguel Rodrigues de Oliveira Filho
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Espaço Lunar
Olhando para as estrelas
Eu penso em algum lugar
Onde eu possa te ver
Onde eu possa te encontrar.

Sinto um vazio
Que não sei explicar
Acho que é o medo
De você me deixar.

Oh meu grande amor
Onde você está?
Me fale algum lugar
Onde eu possa te encontrar.

Não há melhor lugar
Do que o espaço lunar
Onde eu possa te ver e comparar
 O que há mais belo em você com o luar.

Autora 
Regina de Sousa Gomes
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Sonho Impossível
É difícil descrever
A meiguice do seu olhar
Que me faz estremecer
Que me faz me apaixonar.

Nessa tarde ensolarada
Começo a pensar
O que seria de mim
Sem te ter para amar.

Ah se eu pudesse
Um dia te tocar
Sentir o gosto do seu beijo
E a minha sina mudar.

Queria poder te ver
Queria poder te amar
Mas como isso é impossível
Prefiro apenas sonhar.

Autora 
Regina de Sousa Gomes
00AD066
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A Vida E O Tempo

A vida depende do tempo
O tempo depende da vida
Nossa vida é feita por ele
E às vezes, vivendo sobre ele não temos saída.

Vida que passa vida que segue
Tempo que segue tempo que passa
Sobre ele está nossa vida
O tempo não ultrapassa.

Passado, presente e futuro
Assim nossa vida é feita, e é esse o seu rumo.

A vida é feita de escolhas
E o tempo mostra o seu preço.

O futuro á acontecer
Mostra o fato do que escolher.

O passado deve ser esquecido
E o presente, vivido
O futuro valerá a pena
Se no presente você esteve vivido.

Autor
Sidney Pereira
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Visões
Do nada
Pedras aparentes,
Revelam transparentes
Imagem indefinida,
Vento sem direção
Soprando rodamoinhos
Intercalados por girassóis.
Papéis em caracóis, desenhos...
Fantasmas em raios de luz.
Mesclas, loucos mistérios
Rebrilha receptivo o sol
Reflete o arco-íris
Nas águas do mar.
Ao longe verde-montanha
Encontra o céu,
Aquarelado véu em carmim.

Autor
Tristão Alencar Pereira Oleiro (Barnabé)
00AD020
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Uma Lágrima Nordestina
Algalino Rocha foi batizado aos seis anos de idade, junto 

com quatro irmãos, para poupar despesas da viagem de Pauini 
à cidade de Lábrea, onde ficava o Cartório. Certo dia, na escola, 
perguntou para a professora por que todos os dias, na hora da 
merenda, os alunos tinham que comer farinha com água do 
igarapé, não bastasse o angu de casa quando acabava o feijão.

Não aguentava mais carregar toda semana – quando 
tinha dinheiro - um tambor de água que comprava por um real 
do caminhão-tanque, em geral ao meio-dia, no caminho da volta 
da escola, algo em torno de três quilômetros. Suportou a miséria 
infantil e adentrou a adolescência não menos miserável, porém 
ainda mais sofredor ante o crescimento de suas aspirações por 
outra vida. Por isso, ao terminar o ensino fundamental, decidiu 
trabalhar. Despediu-se de sua mãe e de seus irmãos e mudou-
se, então, para João Câmara, de onde ouvira falar sobre boas 
oportunidades de trabalho para jovens. Ao desembarcar, não 
percebendo grandes modificações paisagísticas com relação 
à sua cidade natal, foi logo abordado por um caboclo que lhe 
ofereceu emprego. Imediatamente aceitou e perguntou quando 
poderia começar, ao que o caboclo respondeu que poderia 
começar já, bastaria acompanhá-lo até a fazenda do patrão. 
Nos anos seguintes, o ácido anacárdico corroeu as impressões 
digitais de Algalino, em razão de sua atividade diária relacionada 
à quebra de castanha de caju. 

Com dezoito anos, à noitinha, o motorista do caminhão 
que levava os trabalhadores para os alojamentos o convidou 
para tentar a vida em São Paulo, pois soubera que havia vagas 
em fábricas de automóveis. Algalino prontamente aceitou o 
convite e partiu sorrateiramente na manhã seguinte com o amigo, 
acreditando deixar para trás aquele mundo de exploração que o 
revoltava. De fato, no ABC paulista Algalino conheceu dinheiro 
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de verdade. Após dois anos na metalurgia, não precisava mais 
dividir aluguel com colegas. Alugou uma casinha no Baeta Neves, 
onde conheceu Giovanna, uma paulistana de descendência 
europeia por quem se apaixonou. Conheceram-se na pizzaria do 
Gino, local que ele não deixava de frequentar mensalmente com 
um ou outro colega de trabalho, em geral no sábado seguinte 
ao dia do pagamento. Pois nesse dia, com o salário no bolso, 
Algalino foi saborear o alimento que conheceu apenas aos vinte 
anos de idade. Ao lado de sua mesa, outras três mesas foram 
aproximadas para servir um grupo de umas dez pessoas que 
comemoravam o aniversário de uma moça loira de olhos azuis. 
Logo cantaram parabéns, fizeram big, e gritaram Giovanna! 
Giovanna! Giovanna! Bebiam, falavam alto, gesticulavam 
bastante e, lá pelas tantas, um homem daquele grupo largou 
esta pérola: São Paulo ainda é o Estado mais educado do Brasil, 
só não é melhor porque tá cheio de nordestino que vem pra cá 
criar favela e trazer ignorância. Mal terminou de falar e caiu 
sobre a mesa após o murro incontido de Algalino, que deixou o 
dinheiro da sua conta com o garçom e saiu. Já montado em sua 
moto, prestes a sair, triste e indignado, Giovanna correu até ele, 
enfiou um guardanapo no bolso de sua jaqueta e voltou para o 
seu grupo. 

Em casa, leu o bilhete, que dizia Desculpe. Me ligue. 425-
8097. Giovanna. No Domingo, ele ligou e ela mesma atendeu. 
Marcaram um encontro à tardinha no parque Estoril. Encontro 
que se repetiu nos domingos seguintes até compreenderem 
reciprocamente que o carisma dele e a beleza dela deviam ficar 
juntos para sempre. O magnetismo que os unia era tamanho que 
superava o preconceito que reinava em sua família, sobretudo 
na alma de seu irmão Cláudio, ao qual Algalino já tivera o 
desprazer de conhecer na pizzaria. Cláudio era professor de 
história e tinha muito orgulho de seu Estado batalhador, próspero, 
centro das principais discussões políticas e econômicas do país. 
Realmente acreditava que o que retardava o desenvolvimento 
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do sudeste era a presença cada vez maior de nordestinos com 
pouca instrução e dinheiro, que ali chegavam pobres e sem 
educação para ampliar o segmento marginal. Não apenas 
ele, mas também o pai de Giovanna, Rocco, defendia ideias 
segregatórias, como, por exemplo, a esterilização compulsória 
das imigrantes nordestinas. Vigilante em casa por uma higiene 
impecável, costumava recomendar a familiares e amigos que 
não tivessem contato com essa gente, que trouxe do nordeste 
o hábito de comer ratos para matar a fome. A própria mãe de 
Giovanna, mulher meiga e prendada, quando os retirantes eram 
o assunto, limitava-se a dizer que não tinha muita simpatia por 
eles. Apesar dessa atmosfera familiar, Giovanna, além de não 
se contaminar pelo mesmo ódio, ainda desenvolveu profunda 
admiração por esse povo, principalmente influenciada por livros 
e músicas de artistas nordestinos. Gostava muito das obras de 
Jorge Amado, Aluísio Azevedo, Raquel de Queiroz, Manuel 
Bandeira, Graciliano Ramos e Ariano Suassuna, seu preferido. 
Costumava ouvir com frequência Alceu Valença, Geraldo 
Azevedo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e o seu 
predileto: Djavan. A cultura nordestina cativou Giovanna de tal 
maneira que desde muito jovem sentia que seu futuro estaria 
ligado a alguém daquela região. 

Os encontros românticos passaram a ocorrer também aos 
sábados e eventualmente em algum dia de semana, quando ela 
dizia aos pais que iria a algum curso ou visitar uma amiga. O 
local dos encontros não era mais o parque Estoril, mas a casinha 
no Baeta Neves, na rua dos Vianas. Oito meses de encontros 
reservados ao deleite do amor ítalo-nordestino. Mas não queriam 
mais namorar assim, como se estivessem cometendo algum 
crime. Desejavam-se demais, suas vontades ultrapassavam os 
limites da paciência e do cuidado com a discrição. A paixão 
aproximou-se do perigo. Em um dos encontros na casa de 
Algalino, ao som de Cajuína, este inflou o peito e disse resoluto 
que daria um fim a essa situação, que ela poderia ficar tranquila 
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que em breve eles teriam a paz necessária. Sem revelar seu 
plano, Algalino abraçou-a com força, despedindo-se naquela 
noite estrelada de sexta-feira. Ao vê-la indo para casa, turvou-se 
uma lágrima nordestina. 

Sem sono naquela noite, Giovanna escutou todos os 
discos que possuía de seus cantores preferidos. Ao nascer do 
sol, colocou a tocar, propositalmente, Djavan: Assim que o dia 
amanheceu / Lá no mar alto da paixão / Dava pra ver o tempo 
ruir / Cadê você? Que solidão! Também ela precisaria em breve 
de uma solução para o caso, porque a barriga já começava a 
aparecer. 

A campainha toca e ela olha pela janela. Era Algalino, 
rompendo o silêncio daquela manhã de sábado para mostrar 
à família de sua amada que tinha a coragem e a hombridade 
necessária para ser seu marido. A maçaneta gira, a porta se abre. 
Aos poucos vai aparecendo a silhueta de Cláudio. Com olhos 
arregalados, muito surpreso, o irmão de Giovanna desaparece 
casa adentro, deixando a porta entreaberta. Algalino, imaginando 
tratar-se de medo, avançou pelo pátio e seguiu até a porta da 
casa. Giovanna, que até então acompanhava pela janela, desceu 
correndo. No meio do caminho, faltando ainda um lance de 
escadas, ouviu um estampido. Parou onde estava e dali, olhando 
para baixo, viu Algalino caído, envolto em sangue. Cinco passos 
à sua frente, empunhando um revólver, estava seu irmão, que, 
vendo a mana assustada, falou Dessa vez, ele que levou a pior. 
Menos um. Chorando, Giovanna sentou, como que desabando 
no vazio de um abismo, perdida sem a sua estrela nordestina.

Naquele sábado, Giovanna viu sua vida desmoronar. 
Nada mais fazia sentido.  Sentia que não tinha mais motivo para 
viver, enquanto seu amado, esperança de uma vida feliz, estava 
morto. Com ele, morreu a alegria e, simultaneamente, nasceu 
uma dor extrema, um sofrimento insuportável, contra o que, à 
noite, encontrou a solução. 

Esperou todos dormirem e saiu caminhando madrugada 
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adentro em direção à  rodovia Anchieta. Estava decidida a 
reencontrar seu grande amor. E levaria consigo, no ventre, 
o fruto dessa paixão, que não deveria estar em nenhum outro 
lugar que não junto dos pais. Enquanto caminhava às margens 
da rodovia, aguardando a ocasião certa, ela chorava e sorria ao 
mesmo tempo. Tinha certeza de que Deus não a castigaria, pois 
faria por amor. Afinal, foi Jesus que se entregou à morte em 
nome do amor. Ela acreditava finalmente ter compreendido o 
evangelho. 

Seu corpo todo amava. Nada mais a faria recuar. Já não 
tinha mais medo, e nenhuma dor física seria capaz de superar seu 
incomparável tormento. Estava pronta. Escondeu-se no matagal 
por um tempo e, quando avistou um caminhão, correu para o 
seu destino. O condutor do Scania não teve tempo de desviar 
e passou por cima. A velocidade não estava alta, mas quando 
ela apareceu já estava a poucos metros do veículo, que, mesmo 
freando, não conseguiu parar antes da colisão. O caminhoneiro, 
homem de cinquenta anos, ficou em choque com o acidente, 
principalmente ao perceber a gravidade do atropelamento pela 
quantidade de sangue no asfalto. Giovanna foi levada para a 
Unidade de Pronto Atendimento Baeta Neves e posteriormente 
transferida para a UTI do Hospital São Bernardo. 

- Aparentemente, a criança está com boa saúde - disse, 
orgulhoso, o presidente do hospital em entrevista à imprensa no 
dia seguinte ao parto.

- Ela nasceu na trigésima segunda semana, com um 
quilo, quatrocentos e cinquenta gramas. Embora prematura, se 
tudo correr bem, deve receber alta em quatro semanas - afirmou, 
por sua vez, a diretora da unidade neonatal da maternidade, Dra. 
Magdala Spek.

Pediatra especializada em neonatologia, a Dr.ª Magdala 
comentou ainda que o tempo máximo que se tem notícia de uma 
grávida em morte cerebral mantida viva é de cento e sete dias. No 
presente caso, foram cento e cinquenta e três, recorde mundial. 
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Citou ainda um artigo científico publicado no Britisch Medical 
Journal dando conta de que, no mundo todo, houve pouco mais 
de trinta casos de partos em mães mantidas vivas artificialmente.

A filha de Algalino e de Giovanna nasceu no hospital 
onde passara os últimos cinco meses dentro da barriga da mãe, 
diagnosticada com morte cerebral após o acidente, porém vivendo 
por aparelhos até completar a gestação. Assim que Giovanna 
deu à luz o seu bebê, os equipamentos que a mantinham viva 
foram desligados. O caso foi considerado inédito no Hospital 
São Bernardo.

Autor
Alexandre Diehl Ottmann
00AD034
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Querido Amigo – Antes Amor, 
Abri meu peito te procurando. A tempestade estava lá. 

Cinza, violenta, levando tudo em tormenta. Inundando com 
vazio o que um dia foi calor. 

Ah se meu coração tivesse asas! Voaria para bem longe 
desse azul intenso. Voaria para um céu, de um tempo em que 
você estava. A saudade e a tua ausência me consomem as forças. 
Pareço imersa num mundo à parte.

Não quero mais chorar. Quero tudo contido em mim. Cada 
gota. Meu amor não será liquido, nem liquidado. Meu amor não 
será água e sal. “Vós sois o sal da terra’’ - agora entendo.

Não, isso não me fará temer a vida. Há dor. Há o direito 
a sentir dor. Então eu sinto. Deixo doer tudo que tem para doer. 
Deixo doer até que a dor me engula. Só depois então, renasço do 
meu próprio lodo existencial.

Não há mágoas. Não há rancor. Não há ressentimentos. 
Não há revolta. Vivi o que muitos nunca viverão. Senti o que 
muitos nem saberão que existe. Tenho meu sentimento. Tenho o 
que vivi. Tenho a minha fantasia. Nada se perdeu, amor. Ainda 
é vivo, dentro de mim. Nada muda o que senti e vivi quando em 
teus impérios. 

Ah não! Eu nada mudaria. Nada, nada, nada. Apenas 
talvez, não te causaria tanta dor meu bem. Mas isso - até isso - 
essa dor, te faz notar a vida acontecendo, em si. 

E a vida o que é se não essa constante dor? Esse constante 
amor? Esse ir e vir de dor e amor? Esse querer e não querer, que 
não se controla? Essa subjugação diante do que nos chega? 

Somos fantoches de deus.
Ah Deus! Jamais pensei que um dia te diria adeus. Mas 

sei que agora é preciso. Preciso entender que é hora de ir. Para 
que haja ainda uma esperança de um dia poder voltar. 

Vou costurar cada parte estilhaçada do meu coração. Ele 
já tão usado, já tão batido, que nem sabe mais se continua a 
bater ou se só apanha. Mas de que valeria ter um coração se não 
para amar? Se não para amar até quase morrer? De que valeria 
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tê-lo se não para senti-lo? De que valeria a vida sem “ser’’ 
desmesuradamente, apaixonadamente, com toda a entrega de 
que se é capaz?

Não, vida morna e equilibrada não me basta. Deixo a 
coisa morna e equilibrada aos senhores da razão. A mim basta o 
coração pulsando. Basta o sangue correndo quente nas veias – 
isso é vida! Então eu vivo. E viveria. E viverei assim até a última 
batida. Até a última expiração. Até que todo ser que sou, se torne 
éter. E as histórias que vivi se tornem eternas. Marcadas para 
sempre no tempo. O mesmo tempo que rói e dilacera tudo que 
há, tudo que é perecível, tudo que já foi, tudo que será. 

Ah meu bem, se dez vidas eu tivesse, viveria cada uma 
como se fosse a única. 

A propósito do que dizem os Vedas, e os espíritos - que 
ninguém nunca viu, e os livros sagrados de Buda, que falam das 
vidas vindouras, dos tempos que virão; se é esta apenas que eu 
tenho, terá valido já toda existência o sentimento que hoje tenho, 
que hoje vivo, que hoje sinto. 

Esse sentir demasiado. Esse gosto e esse gozo pela vida, 
ninguém me tira. Vale mais do que dez vidas. 

Esquecer? Jamais! Jamais esquecerei. Que fique aqui 
como ferida que nunca cicatriza totalmente, que sempre dói um 
pouco, que lembra sempre o que foi vivido.  

Que essa tristeza hora incrustada, hora seca em mim, 
se torne um dia saudade. Como um retrato do que passou, mas 
ainda é. 

Tenho a solidão como companheira. Isso nada aplaca, 
nenhum outro alguém conforta, ela ficará. 

E essa dor que agora sinto extirpando gosta a gota o que 
um dia chamei de amor. Ela também passará. Isso meu bem, isso 
um dia passará...

Quero que fique bem, eu aqui também farei o meu melhor.

Autora
Anita Regina Santos
00AD038
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Crônica do Busão
Era por volta das 17h, eu tinha acabado de sair do trabalho. 

O ônibus que eu peguei, estava lotado. E o motorista, aquele 
filho de uma “santa”, em vez de seguir viagem, não, parava em 
todos os pontos para pegar mais passageiros. Ninguém dava 
sinal para descer, e quando dava, descia um, subia dez. Enfim, 
até ai, tudo bem. Eu fui para o fundo do ônibus. Com uma mão, 
tentava me segurar na barra, e com a outra segurava a mochila. 
O calor estava me matando, e o cheiro de final de “expediente” 
ali dentro, já começava a sufocar. 

Ainda para colaborar, todos os faróis, na hora que o 
motorista ia passar, fechava. Oh, inferno! Estou vendo que hoje 
vai ser um daqueles dias. Eita vida de pobre.

 Meu celular toca no bolso, mas não posso atender, porque 
nem me mexer eu conseguia. Foi nessa, que eu ouvi alguém gritar 
lá da frente: “ELE DESMAIOU. O GORDO DESMAIOU!”  

Todos que estavam lá atrás, olharam curiosos. Eu mesmo, 
fiquei na ponta dos pés para ver o que estava acontecendo. E não 
é que tinha um gordo desmaiado, mesmo! Lembro de ter passado 
por ele, depois que cruzei a catraca, porque estava comendo um 
lanche do McDonalds e lambendo os dedos. Não tem como não 
lembrar de uma cena dessas. Ele estava sentado duas fileiras 
depois do cobrador. 

Falando em cobrador, ele parecia um tapado. O cara 
estendido ali no chão do busão, e ele nem ai. A mulher que 
estava sentada do lado do gordo, uma senhora, foi que gritou 
para o motorista parar o ônibus. Demorou um pouco para ele 
entender o que se passava, mas também quando entendeu, deu 
uma brecada, que fez todo mundo sair do lugar, até quem estava 
sentado. Foi ai que começou a muvuca.  

Uma mulher que segurava uma criança no colo lá na frente, 
começou a xingar o motorista, chamando-o de louco. Alguém 
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gritou, dizendo para chamar o resgate. Uma outra respondeu lá 
do fundo; “SAI DA FRENTE, QUE EU SOU ENFERMEIRA. 
DEIXE-ME PASSAR” e saiu empurrando.

Tinha um funkeiro sentado em um dos bancos, antes da 
catraca, que começou a resmungar: “Também, quem manda ser 
gordo. Come demais, entra num ônibus lotado e é isso que dá”. 
Vi ele retirar o celular de dentro do bolso, e colocar um tal de, 
“uh sô as cachorras, uh uh uh uh uh as preparadas, uh uh uh uh 
uh! as popozudas, uh uh uh uh uh! o baile todo uh uh uh uh uh!” 

- DESLIGA ESSA MERDA! - Um senhor, com uma 
bengala, que estava sentado lá na frente, dá um sopapo no 
sujeito, que o celular voa.

- CÊ LOUCO, VELHO?! – O funkeiro grita, indo para 
cima do idoso. 

- EI, VOCÊ NÃO VAI BATER NO COROA, NÃO! – 
Aparece um anão, que passa por debaixo da catraca, e fica no 
meio dos dois. 

- VAMOS PARAR COM ISSO! – Ouvi o motorista gritar.
- VEM ME BATER, SEU DELINQUENTE, QUE EU 

QUEBRO SEU CHIFRE COM MINHA BENGALA!  - Grita 
o velho.

- SOCORRE O GORDO! – Alguém gritou.
- SALVA O VELHO! 
- VELHO É O SEU PASSADO!
- FAZ ESSA CRIANÇA PARAR DE CHORAR!
- SAI DA FRENTE QUE EU SOU ENFERMEIRA!
- ABRE ESSA DROGA, QUE EU VOU DESCER!
- NINGUÉM VAI DESCER NÃO!
- ROUBARAM MINHA CARTEIRA!
Mano, na boa, minha cabeça já estava doendo de tanta 

gritaria dentro do busão. As vozes se misturavam, não dava 
para saber quem estava falando. Todos gritando, brigando. 
Arrumando confusão. A bruxa estava solta.

 Eu já tinha levado cotovelada. Já tinham pisado no meu 
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pé. Eu queria sair dali, mas o motorista, infeliz, não abria à porta. 
Esqueceram até do gordinho, tamanha era a treta ali 

dentro. Só lembraram do Free  Willy, quando uma mão, em meio 
aos passageiros, levantou uma Bíblia, e gritou:

- ALELUIA, SENHOR! ELE ESTÁ VIVO! ELE 
RESSUSCITOU!

Todos param e olham para o gordinho. Ele havia se 
sentado. Piscou os olhos algumas vezes. Olhou para um lado, 
para o outro. Pegou a mochila, e abriu pegando um saco de 
Doritos e duas barras de chocolate. Ajeitou-se no banco, e 
começou a comer, como se nada tivesse acontecido.

 Todos olharam-se. A gritaria parou. Todos voltaram aos 
seus lugares, e o motorista seguiu viagem. Eu dei sinal, e desci 
no próximo ponto.

Autora
Elisangela Domingos da Silva  
(Pseudônimo, Lisa Hallowey)
00AD007 
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Suicídio
 
Olha a multidão num círculo fechado. Há um corpo 

sem vida, dizem, caído do céu, provavelmente, na entrada de 
seu prédio. Em poucos segundos, dezenas  aglomeram-se em 
testemunho. A policial pede passagem e afasta os curiosos com 
as mãos.  Não compreende o que falam. Segue rumo à entrada 
do prédio. Isso era desde sempre, acostumou-se  a ser ignorado. 
No fundo, isso também trazia uma certa paz. Ultimamente, 
até os aparelhos tecnológicos de última geração tomavam seu 
espaço. Ele sempre fora sozinho. Nasceu gêmeo de irmão morto, 
o brilho dos olhos da mãe foi enterrado junto do irmão,  e o 
pai, esse nem olhar tinha, a não ser o que podia vislumbrar pelo 
cintilar da garrafa. Seja como for, o estrondo da queda acordou 
suas lembranças e fez com que pensasse em sua própria vida. 
Nunca achou muito necessário aprender a língua dos outros.  
Vivia em seu próprio mundo e as coisas iam acontecendo. Entrou 
no edifício escuro pedindo passagem com os ombros, no intuito 
de afastar a multidão que continuava no cultivo do horror. Como 
o elevador não atendesse o chamado, resolveu subir as escadas, 
lembrando das muitas mortes que o habitavam até aqui. Como 
um sujeito se mata desse jeito? Como alguém perde tudo...? No 
quinto andar esbarrou num moleque, desses que tratam a todos 
como invisíveis. Fones no ouvido, boné encobrindo o rosto e 
um envelope de papel pardo na mão esquerda. Provavelmente 
contínuo de algum escritório próximo. Faziam entregas e 
pagamentos nos departamentos e serviços que o prédio abrigava 
até o oitavo andar. A partir do nono, o espaço era dos moradores. 
Paz, só nos finais de semana. Silêncio até o terraço, no vigésimo. 
Herdou o apartamento do avô materno, no décimo quinto andar. 
Como único descendente da família, não houve obstrução à 
posse. Com a morte do pai, cinco anos atrás, mudou-se para a 
herança do avô. A casa dos pais, depois da morte da mãe, não 
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sofrera nenhuma reforma ou melhora. Tentava  vendê-la, mas 
ninguém se interessava.

  Trabalhava, mas se precisasse dizer em detalhes no que, 
teria dificuldades. Paixão nunca foi o seu forte. Por nada, nem 
pelo trabalho, nem por uma causa, nem mesmo por uma mulher. 
Casos transparentes lhe vinham à memória como a colega do 
colegial com quem passou sua primeira noite acompanhado. 
Mas foi isso: uma noite acompanhado. Agora, já no nono andar, 
resolveu novamente esperar o elevador. Seis andares pela frente 
já pesavam em seus músculos. Nem houve tentativa de união ou 
filhos. Trocou beijos, ensaiou alguns sonhos, mas não chegou 
a arriscar uma vida ao lado de alguém, por muito tempo. O 
elevador chegou vazio, deslocando-se lentamente pelos andares. 
Lembrou-se de Fabiana, a única que conseguiu chegar mais perto 
de seus sentimentos, talvez porque trazia uma infinitude  perdida 
no olhar que o fazia , de alguma forma, encontrar a si mesmo. A 
relação durou pouco, trouxe-lhe algum alento, até o dia em que 
Fabiana partiu. Não entendeu muito bem, e nem tentou. Apenas 
deixou que ela fosse. O longo corredor até a porta trouxe mais 
lembranças. O ocorrido na calçada disparou   um medo cansativo. 
Entrou no apartamento, sentou-se na poltrona próxima à janela 
observando a luz intensa do sol das dez da manhã. O corpo na 
sombra, mas os pensamentos muito longe. A vida estabilizou-se 
com a chegada de Artur. Mesmo sem grandes euforias, viviam 
juntos há alguns anos, construindo algo semelhante a um amor. 
Ultimamente, com o retorno de Fabiana em suas lembranças, 
surgidas assim, do nada, lembranças do passado, a relação dos 
dois estremeceu. Brigas constantes, desencontros e silêncios. 
Já não se reconhecia mais no companheiro. Mas sabia que o 
amava. O amor de Artur  trouxe a possibilidade de marcar e ser 
marcado pela vida. Mas os tempos difíceis sempre chegam e as 
vezes, demoram a ir embora. Sabia que precisavam conversar, 
recuperar seus momentos, afinal era tudo que tinham. 
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Artur e a Esperança
 Nunca se perguntou por sua sexualidade. Nem com 

a chegada e a partida de Fabiana, ou com a colega que o 
acompanhou por uma noite. Nem mesmo quando resolveu viver 
com Artur. Não se definia ou se julgava isso ou aquilo. Nem 
sabia ao certo se isso era sinal de liberdade ou desinteresse pela 
vida. Artur lhe trouxera uma certa paz parecida com aquela que 
se sente nos finais de tarde em casa. Ou na mesmice quieta de um 
domingo indo embora. Rezava as vezes, mas nem sabia porque. 
Talvez pela mãe que morreu viva por anos até ser enterrada, 
ou pelo pai que lhe guardou como o barqueiro do Acheronte, 
em seu digno ofício, por alguns anos. Rezava quem sabe por 
si mesmo e sua inexistência pulsante, ardida, que cercava a 
vida como se faz numa fogueira em noite fria. Quer se tocar no 
fogo quente, brilhante, líquido. Mas sabendo que o preço é a 
dor, a cicatriz, quiçá a morte, desiste-se, aguarda-se do lado de 
fora do fogo da vida. Vida é boa, mas dói, deixa marcas, seduz, 
queima e leva à morte. Pra não desistir da vida, melhor  nem 
entrar. Assistir daqui, pensava ele. Posto que inexistente não é 
o mesmo que morto, não. Inexistente é o vivo que não existe 
para os outros. Ou que existe pouco, só quando tem alguma 
serventia. Não que as pessoas sejam más. Apenas precisariam 
de seu desejo de estar vivo, pra lhe oferecer existência em suas 
vidas. Mas ele não se prestava a isso. Já havia rezado por  Artur 
algumas vezes, e isso indicava algo parecido com o que chamam 
de amor. Não importa. O companheiro era alegre, afetuoso, um 
pouco exagerado em seu apreço à vida. Mas de alguma maneira, 
encontraram uma possibilidade de amar e viver  que as vezes 
parecia poder entrar na fogueira e fazer valer a pena suportar 
a dor das chamas. Com o tempo, as cicatrizes ficaram mais 
numerosas. Artur andava distante, e ele, que nunca ligou para 
nada, sentiu-se como estivesse vivo, mas pelo caminho da dor. 
Sempre por aí. Brigavam  e discutiam, pelo tom de verde das 
folhas de couve no almoço, pelo volume da televisão, pelos 
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acordes das canções que antes agradavam aos dois. No fundo 
sabia que não era isso. Amava seu companheiro, do melhor 
jeito que podia. Mas podia pouco. Queria muito. Mas podia 
pouco. Artur trouxera esperança com sua chegada. Riso solto, 
muitas palavras e promessas de possibilidades. Teve raiva da 
esperança que sentiu. Devia ter desconfiado, ter ficado no lugar 
de inexistente, lugar conhecido, amargo, mas familiar. Mas não. 
Esperançou-se em Artur. Chegou a gostar da fogueira. Agora 
observava o sol na janela da sala. 

Fabiana e as Promessas
 Não chegou a ter esperança de nada com Fabiana. Ela 

era quase transparente, como ele. Mas com um tantinho assim de 
cor, que já lhe causava espanto. Riram  juntos por um tempo, ela 
estudava, trabalhava e se perdia num olhar opaco de quando em 
vez. Nessa época nem sonhava em conhecer Artur, menos ainda 
em amá-lo. Apenas andava na vida tentando existir, e desistindo, 
quase todos os dias. Fabiana trazia lembranças da professora e 
da avó, mãe do pai. As duas lhe encostaram na alma, algumas 
vezes. Daí restar nela ainda a curiosidade sobre a fogueira. 
Não fosse isso, não chegaria perto, já teria morrido  no frio, 
há tempos. Da avó Fabiana tinha as promessas de que crescer 
poderia ser bom, e também o olhar opaco, perdido, na direção do 
lugar qualquer. Da professora, o perfume, o desejo de aprender 
e uma certa tristeza poética, que lhe segurava a atenção nos dias 
mais difíceis. Mas Fabiana se foi. E se o medo da fogueira não 
fosse tão grande, teria pedido que ficasse. Mas não. Por alguns 
anos não soube dela. 

A janela da sala sempre lhe trazia lembranças. Mas hoje, 
com o burburinho da calçada, não conseguia aquietar, pra que 
elas pudessem chegar, as lembranças.

De repente, o olhar perdido no horizonte foi invadido 
pelo horror. Uma janela aberta, um corpo em frente ao prédio, 
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um homem caído no chão. Entre desespero e pavor, correu até o 
parapeito e reconheceu a camisa azul que o companheiro vestia. 
A polícia cobriu o corpo.  Aos poucos foi perdendo as cores que 
a duras penas havia encontrado com Artur. O cinza invadiu seu 
dia e a vida seguiu como de costume, parda, opaca, vazia…

A Fogueira
Não tem registro na memória dos dias que se seguiram. 

Houve um enterro e providências tomadas por desconhecidos, 
que lhe prestaram amparo por uns tempos curtos. De alguma 
forma pensa que está em paz. Uma paz mórbida mas que lhe 
serve e que conhece desde os tempos em que a mãe ainda andava 
na vida. Com o passar dos dias, a fogueira volta a arder e o 
incômodo de viver insiste, maltratando de novo sua inexistência 
etérea, pesada como  concreto de edifício. Remexe as coisas de 
Artur. Fotos, anotações, material de trabalho, objetos guardados, 
lembranças da família do interior, extratos bancários, chaves, 
roupas, restos de perfume, fios de barba e cabelos na escova, 
óculos, canetas, mapa astral, bandeira do time, título eleitoral, 
cartas de Fabiana…

Fabiana e Artur. Artur e Fabiana. Amantes num passado 
distante, num interior distante, numa fogueira distante. Na 
separação, Artur chega na cidade e na sua vida,  ele, que tem 
tanta indiferença por  viver. Não sabe o que aconteceu. Apenas 
o que as cartas dizem… um retorno...uma coincidência...uma 
dor de queimar...Talvez Artur não tenha suportado tanta divisão, 
talvez não tenha suportado o ciúme de quem nem se precisa 
saber, talvez não tenha tido coragem...talvez…

 A poucos passos dali, a mulher com a criança pela mão, 
aguarda o elevador para o décimo quinto andar.

Autora
Fátima Barros Plein
00AD056
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Fardo
Quanta vida passa e eu perco
Quando a vida passa e eu perto
Quase a vida mata e eu nunca
Quis a vida pura, inteiro

Todo traço é arte e rabiscos
Tudo desse horário confunde
Trago o tempo todo comigo
Todo amor é fardo; carregue.

Autor
Felipe de Souza
00AD047
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As Paredes Falam
Não me recordo de ter tido antes outro diálogo tão 

estranho e incomum como o que agora vai aqui, resumidamente 
pintado com apenas uma tinta e uma pena. Não que eu esteja 
impaciente para retratá-lo ou afoito demais para esboçá-lo em 
mais cores, mas conhecendo a cabeça do homem moderno, 
como penso conhecer, de nada adiantaria ficar aqui explicando o 
que, por hora, segue inexplicável.

Aconteceu que perdido o sono numa certa madrugada 
fria de inverno, levantei-me para cobrir as crianças; e transeunte 
solitário de corredores e saletas, acabei por me achar na sala 
a ouvir antigas canções que, uma a uma, reportavam-me a um 
passado não muito distante. E o passado é assim mesmo, de 
passado tem apenas o tempo decorrido no calendário já que em 
nossa memória se faz presente quando bem o entende. Se bem 
que se formos parar para pensar, o passado sempre aproveita 
desses momentos em que estamos frágeis de espírito para se 
apossar de nós. E aí dependendo de quão bom foi o dia ou não, 
as lembranças vêm e vão nessa mesma forma.

Lá estava eu sentado na cadeira de couro preto que parecia 
interagir ritmicamente com a melodia tocada, embalando junto 
com seu vai e vem minhas recordações de outrora. Tinha nessa 
época meus quarenta e poucos anos de vida e passava por uma 
crise que, naquele ano, parecia interminável. De repente, algo 
quis fazer-me companhia nas minhas indagações sobre o que 
seria a vida. Diante de mim uma voz tentava chamar minha 
atenção:

- Está quieto hoje. Por quê?
Eu nada respondi, tudo estava em minha cabeça; pensava 

até então.
- Frio, não é mesmo?
Levantei os olhos discretamente procurando a origem de 

meu interlocutor, meio que desconfiado de mim mesmo.
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- Por que não está escrevendo mais um romance, ou 
terminando aquele interminável “Amor e Ódio?”

- Quem está ai? 
Perguntei sussurrando tão baixo que meus ouvidos nem 

puderam escutar. Óbvio que eu tinha que agir daquela forma. 
Estava sozinho na sala. Quem mais poderia ser além de minha 
imaginação que, diga-se de passagem, é muito avultada para tais 
situações.

- Quem é? Ora bolas, perguntas quem é? Quem mais 
poderia ser além de mim que te faço companhia todas as noites?

Olhei fixo para a única coisa de concreto a minha frente. 
Senti medo, diga-se de passagem, olhei para um lado, para o 
outro, abaixei o volume do rádio, tentei evitar um surto, mas tive 
que me render e um pouco confuso, aliás, um pouco não, muito 
confuso, perguntei num tom milésimos mais alto que antes:

- É você que está conversando comigo?
- Claro que sim. Olha, depois de tanto tempo de fiel 

parceria você bem que poderia ser mais cortês comigo.
- Mas como isso é possível? Eu estou mesmo conversando 

com você?
- Pelo que eu saiba, até hoje você não é nenhum louco, 

se bem que...
- Se bem que... Indaguei vendo sua resistência a completar 

a observação.
- Se bem que vendo o que sai dessa sua cabecinha toda 

vez que está naquela escrivaninha a escrever, eu não duvido de 
nada.

- Então me acha um doido porque gosto de escrever 
contos e romances?

- Não por isso, você escreve até que bem, mas depois do 
que você fez com Rodolfo eu não duvido de mais nada.

- Agora você vai me dizer que o Rodolfo não merecia 
terminar do jeito que terminou?

- Eu apenas acho que ele merecia ficar com a Rafaela, 
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eles nasceram um para o outro; só você que não percebeu isto.
Nesse momento eu parei para refletir no que estava 

acontecendo. Estaria ficando louco? Perguntei-me repetidamente. 
Não, não estava. Eu realmente participava naquele momento de 
um debate literário sobre minhas obras com a parede da minha 
sala de estar. Sim, nada mais nem ninguém menos do que uma 
parede de dois metros e oitenta, de cor palha, que demonstrava 
naquela hora ser uma profunda conhecedora de meus livros. 
Meu Deus, o que dirão meus amigos quando lhes contar este 
ocorrido? Ponderei. Dirão nada, concluí. Não dirão nada porque 
não lhes contarei nada. Nem uma única frase desse estranho 
diálogo. Mas alheia à minha vontade ela continuava a querer 
debater o triste ou alegre fim de Rodolfo, mas como o leitor 
amigo pode ainda não ter lido este “Amor e Ódio”, mais nada 
vou dizer sobre esta parte. Apenas basta-lhe saber como teve fim 
esta parte da conversa e foi numa frase dela que foi exatamente 
esta:

- A verdade é que você coloca o fim que quer a seus livros 
porque é um insensível a quem a vida presenteia todos os dias.

E foi nesta hora que a conversa mudou de direção:
- Espere aí, levantei da cadeira, como assim presenteia-

me todos os dias?
- Presenteia sim, e não só todos os dias, mas todas as 

noites também.
- Para o seu governo, senhora parede...
- Senhora parede não, interrompeu-me, eu tenho nome.
- E como vossa senhoria se chama? Perguntei sarcástico.
- Me chamo Elizabett, com dois tes mudos no final.
- Muito bem, dona Elizabett, quais presentes são esses que 

a vida tem me dado todos os dias e noites? Perguntei debochado 
indo de um lado a outro da sala.

- Primeiramente, ainda não sou dona, senhorita. Depois 
acho melhor a gente não entrar no mérito desta questão.

- E por que não?
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- Porque estou vendo que está deprimido hoje e quando 
está assim nem com sua mulher o senhor gosta de conversar, 
quem dirá comigo.

- Não, pode falar, eu abro uma exceção hoje. Já devo 
estar louco mesmo. Pode falar tudo que você quiser, eu sou todo 
ouvido.

A partir de agora o confidente leitor deve saber que em 
nada me importa se está acreditando ou não na veracidade dos 
fatos aqui relatados, pois tive nesse dia, madrugada, melhor 
dizendo, a mais bela lição de vida de toda a minha humilde e 
simples existência. Vou agora, resumidamente, dizer-lhe tudo 
o que ouvi daquela parede sobre sorte, azar, alegria, tristeza, 
lágrimas, dores, perseverança e outras coisas mais que só eu, 
apenas eu e ninguém mais poderia ouvir. Antes, porém, cabe 
ressaltar que passava por momentos delicados no casamento, na 
vida financeira, no trabalho e etc. Passemos agora à parede.

- Já que quer mesmo ouvir, vou falar sim. Falarei tudo 
que tenho ouvido e visto em todos esses anos aqui na sua casa. 
Não dizem por aí que as paredes têm ouvidos? Temos sim, 
olhos e boca também. E assim como você, doutorzinho, temos 
sentimentos. Não pense que por trás desta aparência forte de 
concreto e tijolos tem um coração de pedra, porque não tem – 
neste momento a olhei toda, de um lado a outro, dos pés a cabeça 
(digo, do chão ao teto). - Eu tenho vivenciado diversas fases na 
sua vida e seguramente posso dizer que você é um homem de 
muita sorte.

- Que sorte tenho eu? Disse um pouco embrutecido. 
Se tudo que tenho é conquistado com muito trabalho suor e 
sofrimento. Tudo que tenho é, hoje, herança de um tempo que 
não volta mais. Herança de um tempo bem mais feliz que este 
que vivo. Fui desabafando já esquecido de quão anormal era 
aquela conversa.

- Hoje são tempos difíceis mesmo, eu sei, houve tempos 
melhores, mas não mais preciosos do que esses que hoje você 
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vive.
- Preciosos em que sentido? Perguntei sentando 

novamente na cadeira.
- Antes nesta casa era assim, ia me dizendo: pessoas 

entravam e saiam a toda hora, festas, bebedeiras, músicas alto até 
tarde da noite que não nos deixavam nem deixavam os vizinhos 
dormir. As crianças, filhos de seus irmãos e cunhados, passavam 
o dia a fazer travessuras – a nos rabiscar – veja que até hoje tenho 
marcas dessa época. Nesse momento, não sei porquê, senti-me 
envergonhado por não lhe dar há tanto tempo uma pintura nova. 
Mas, tudo bem, continuou ela, são marcas de um tempo feliz.

- Feliz mesmo. Concordei suspirando.
- Feliz, mas que lhe deixaram apenas recordações e nada 

mais, nem mesmo as pessoas que entravam e saíam e diziam 
ser seus amigos sobraram. Tanta gente alegre não é? Indagou-
me melancólica. Nada respondi, ela continuou. Depois que sua 
mulher ganhou os gêmeos e você perdeu o emprego e começaram 
todas as dívidas, as cartas de cobrança, o que ficou? Nada além 
de vocês e nós, sua casa. Eu vi você desesperado andando de 
um lado a outro da casa, nervoso, sem esperança, sem saber o 
que fazer. Vi você ligar para amigos que nunca estavam e nunca 
retornavam as ligações. Certa vez até me socar você socou. Na 
hora tive vontade de revidar, mas depois entendi que as coisas 
estavam ruins para você e eu não faria como os outros, virar as 
costas para você. Nem eu nem minhas amigas vizinhas iríamos 
lhe negar apoio. Juntamos forças numa corrente de pensamentos 
positivos.

Eu continuava imóvel, viajava nas suas observações. 
Lembrava de tudo a que ela se referia. Era mesmo verdade 
todas aquelas coisas. Estava convencido de que era real nossa 
conversa. Mas para não concordar com tudo sumariamente, 
perguntei novamente, agora em tom desafiador:

- Mas onde estão os presentes que a vida me dá todos os 
dias?
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- Os seus presentes estão em toda parte dessa casa, e no 
resto do mundo. Você tem o dom de conviver, aceitar e superar 
dia após dia as dificuldades da vida. Você foi presenteado com 
uma mulher que sempre o apoiou, nunca o largou, nem quando 
tudo parecia perdido, nem agora. Você ganhou de presente um 
casalzinho de anjos que em nada dão trabalho. São saudáveis. 
Você ganhou um novo emprego, onde você está crescendo e 
podendo mostrar a si mesmo e aos outros tudo que você é capaz. 
E o mais importante, a vida lhe deu de presente a ausência de 
pessoas que não mereciam estar perto de você para aprender 
a conquistar, perder, vencer, superar, superar e superar as 
adversidades da vida.

Neste momento estava me sentido realmente feliz, 
eufórico, como ainda me sinto hoje em relembrar aquela 
madrugada. Da conversa mais importante que já tive até hoje. 
Vale exaltar que nossos temas, naquela madrugada, não se 
limitaram apenas a mim ou a ela, e sim muitos outros importantes 
ou não e que só tiveram fim a pedido da parede do lado, que 
separa o corredor do quarto. A pobre coitada estava acordada 
a ouvir nossa conversa a noite toda e naquela hora, deviam ser 
umas quatro e meia, estava com muito sono.

Ao leitor amigo não cabe, penso eu, questionar. Cabe 
sim, é procurar sua parede amiga, aquela que lhe mostrará como 
é importante, difícil, mas recompensador saber viver. E de como 
somos capazes de realizar coisas fantásticas, quase impossíveis 
como conversar numa noite fria de inverno com uma parede. 
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Celestial
- POR QUÊ? - ela grita aos prantos - Por quê? Por quê? 

Não entendo por que ele tinha que partir assim!
Corta-me o coração ver Laura chorando assim. Ela ainda 

é tão jovem para ter o coração partido desta maneira.
- Nem posso imaginar o que você está sentindo, meu 

Anjo, mas você terá que ser forte - eu lhe digo enquanto percorro 
todo o comprimento de seus cabelos ruivos com os dedos, na 
esperança de lhe trazer acalento.

Essa era uma novidade para mim. Ter que consolar seres 
humanos diante da dor, era um dos trabalhos mais difíceis para 
nós.

Somos peritos em cuidar, zelar, salvar, desviar de 
caminhos perigosos, e todos os demais trabalhos que garantam a 
proteção da raça humana.

Porém, quando se trata do emocional desses indivíduos, 
somos postos a uma grande prova.

- Por quê? - continuava ela aos soluços. - Não entendo... 
Foi tão de repente... Ele era tão jovem... Eu o amava tanto...

- Shiiiii! Tenta ficar calma, Anjo! - realmente sou 
péssimo nesse quesito! - Ei! –digo fazendo com que Laura me 
olhe. - Vamos dar uma volta? Quem sabe assim você melhora 
um pouquinho?

- Eu não quero sair daqui, Daniel. Se não quiser ficar aqui 
escutando minhas lamúrias, pode ir! - exaspera ela, mas, pelo 
menos, mostra alguma reação diferente de ficar chorando sem 
parar. Raiva é uma reação, não?

- Tudo bem! Se você não quer sair, a gente fica aqui e você 
se acaba de tanto chorar. Mas depois não vai ficar reclamando 
que quando você estava na maior depressão depois da morte do 
Nathan, ninguém veio aqui pra te ajudar. Pô, tô tentando! - ih! 
Será que exagerei?

Laura fica meio congelada com minha explosão e uma 
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nova torrente de lágrimas vem.
Mas agora ela não chora sobre meu peito, ela corre para 

o banheiro e se tranca.
Que merda!
Oh, meu Deus, perdão!
Já faz tanto tempo que estou em meio aos humanos que 

acabei adotando muitos de seus costumes e expressões, mas nem 
por isso deixo de reconhecer que alguns são bem errados.

Conheci Laura e Nathan há uns 2 meses.
Precisei me matricular na mesma faculdade que eles 

estavam por que Laura é minha responsabilidade, e, para o que 
ela passaria, seria necessária uma intervenção mais direta de 
minha entidade.

Sou um anjo, como já deve ter percebido.
Enquanto Laura se descabela dentro do banheiro, eu 

posso me apresentar para você brevemente.
Me chamo Daniel e sou um guardião. Estou aqui, em 

forma física, por que Laura, minha protegida, passou por uma 
grande dor. E como seu protetor, é minha função vir ajudá-la a 
enfrentar tudo isso e “sair dessa”, como vocês dizem.

Mas agora chega de conversa por que ela já está voltando.
- Daniel - começa ela. - Me desculpe por ter sido tão 

ingrata? Você chegou às nossas vidas há tão pouco tempo, mas 
é o único amigo verdadeiro que tenho. Por favor, me desculpe! 
- funga.

Ha! Mal ela sabia que eu já a cuidava no ventre de sua 
mãe.

- É claro eu te perdoo, Anjo. Eu entendo que sua cabecinha 
está confusa e você está sofrendo muito também. Só não quero 
que você fique doente. Quero que você fique bem, ou então 
minha missão... - ops! Eu e minha boca grande sempre falamos 
demais. Espero que ela nem tenha prestado atenção, esper...

- Missão? Que missão?
- Ué! A de te tirar desse luto que já dura quase um mês! 
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- digo tentando me safar. Tenho que me policiar o tempo todo. 
Não parece, mas os seres humanos quando querem podem ser 
bem astutos!

- Humm! Desculpe-me de novo por tanta fossa. Mas eu 
o amava muito. Nathan foi meu primeiro e único amor - funga 
ela de novo.

- Eu sei! - murmuro.
Sei que pode parecer estranho, até mesmo por que eu 

disse que não sabemos lidar com as emoções humanas, mas o 
que eu não disse é que nós também temos sentimentos.

E esses são milhões de vezes mais intensos que os 
vossos. E quando eu disse que me cortava o coração ver a Laura 
sofrendo, eu quero dizer que meu coração sangra. Literalmente.

Sei que é um amor impossível, mas eu me apaixonei por 
esta mortal assim que ela foi colocada no útero de sua mãe.

Calma, não sou nenhum pedófilo! Não a amava como 
um homem, no princípio. Mas assim que ela se tornou mulher, 
o amor que vinha crescendo dentro de mim, tornou-se até...
sufocante.

E que coisa louca é o tal ciúme, não?
Eu sei que Nathan foi o primeiro e único amor dela. Ah, 

como sei!
Ter que assisti-los em todos os momentos românticos que 

passaram juntos foi extremamente doloroso.
- Sabe? - questiona ela, curiosa. - Você me conhece a quê? 

Uns dois meses? Como assim sabe que ele foi meu primeiro e 
único? Eu poderia mentir! - é, tenho que tomar mais cuidado 
ainda! Pensei que tivesse dito muito baixo para o ouvido humano 
dela, mas me parece que ela tem o ouvido afiadíssimo.

- Bem, eu meio que deduzi, já que vocês não se 
desgrudavam e pareciam o típico casalzinho de namorados que 
se conhecem lá no jardim de infância e não se desgrudam mais! 
- disfarço.

- Humm! Sério que a gente parecia isso? - quer saber ela 
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dando um meio sorriso.
- Com toda certeza! Dava até um pouco de enjoo ficar 

olhando - digo rindo mesmo querendo chorar por ela amar tanto 
outro cara que não fosse eu.

Mas espera aí! Nem mesmo um cara eu sou!
- Desculpe! Não sabia que a gente era tão grudento 

assim. Isso que eu falava pro Nathan pra gente se cuidar pra não 
virar um casal exatamente do jeitinho que você falou - ela me 
diz agora parecendo tensa. - Mas acho que deve acontecer com 
todos os casais apaixonados por aí! - finaliza.

- Não posso dizer se concordo ou não, afinal, vocês foram 
meu primeiro casal de amigos que eram namorados, e eu também 
nunca namorei pra saber se eu era do tipo grudento - digo pra ver 
se a fazia sorrir pra mim, por mim.

- Você nunca namorou? Como assim? - ela pergunta com 
ar de quem não acredita na minha declaração. - Ah, já sei! Você 
não namorou ainda por que garanto que só fica com as meninas 
uma vez e depois “toca a fila”! - gargalha.

Que delícia de som era aquele! E saber que seu riso foi 
provocado por mim, mesmo que por uma besteira como essa 
conversa, me fez arrepiar.

- Sério! Eu nunca namorei e nunca fiquei também, eu 
juro! - tento me defender, rindo também.

- Sei! Vou fazer de conta que acredito.
- Você é quem sabe! Eu estou falando a verdade! Eu sou, 

como vocês dizem por aqui, B.V. ainda! - eu sabia que isso ia a 
fazer rir de novo, e ela não me decepciona.

- Você! Boca Virgem! Ah, tá! Conta outra por que essa 
não colou - me acusa em meio à outra gargalhada perfeita.

Só dei de ombros. Realmente eu era virgem em todos os 
sentidos. Físicos e emocionais.

Ficamos mais um tempo conversando sobre tudo e sobre 
nada ao mesmo tempo. Finalmente consigo tirar Laura daquela 
letargia que ela se encontrava há vários dias.
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Acho que por um momento ela se esqueceu de Nathan, 
de sua morte, de sua dor e agora, éramos só ela e eu.

Já estava quase anoitecendo e os pais de Laura chegam 
e me agradecem por ter ficado com ela. Me despeço de todos e 
vou “para minha casa”.

Espero por algumas horas, escondido, pela noite que se 
aproxima.

Assumo a forma de anjo e me preparo para a vigília 
noturna.

Quando chego ao quarto de Laura, ela está com os cabelos 
molhados, indicando que acabou de sair do banho.

Ela vai para sua cama com seu diário em mãos e começa 
a escrever.

Fico a observando encostado próximo à janela.
Ela escreve. Nem preciso me aproximar para saber sobre 

o que ela escreve.
Pelas lágrimas que caem de seus olhos novamente, só 

posso deduzir que é sobre Nathan.
Quando ela encerra, ela dá um meio sorriso, chacoalha a 

cabeça e fala meu nome.
Sinto meu corpo estremecer. Por que ela disse meu nome?
Me aproximo de sua cama e sinto ainda mais seu cheiro 

inebriante. Vejo que seu sorriso se amplia, e de repente ela se 
joga para trás e deita no travesseiro com os olhos fechados, mas 
ainda com um sorriso.

Vejo que seu diário está aberto sobre a cama, mas não 
quero ler. Seria muita invasão de privacidade.

Quando fomos instruídos para sermos guardiões, fizeram-
nos garantir que não interferiríamos no livre arbítrio de nossos 
protegidos.

Mas também posso garantir que a curiosidade está me 
corroendo nesse momento.

Laura se levanta da cama e guarda seu diário debaixo do 
colchão. Que lugarzinho mais óbvio, não? E depois se deita.
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Eu me afasto um pouco, ficando novamente perto da 
janela para velar seu sono.

Essa é a hora mais interessante para nós. Enquanto 
os humanos dormem, é possível se perceber como a pessoa 
realmente é.

Laura é uma moça tranquila. Seus sonos e sonhos refletem 
isso. Contudo, hoje noto que ela está um pouco agitada.

Mesmo depois da morte de Nathan, ela nunca teve uma 
noite tumultuada. Mas hoje parece que algum sonho está tirando 
sua tranquilidade.

Resolvo entrar para saber o que está acontecendo. Estou 
preocupado. Há gotículas de suor por sua face, o que noto assim 
que me aproximo.

Não gosto muito de entrar nos sonhos. Isso quer dizer 
deixar o ser humano desprotegido por algum tempo. Mas não 
ficarei sossegado enquanto não souber o que a assombra.

Já dentro do sonho de Laura, percebo que ela está tendo 
uma discussão com Nathan. É a primeira vez que os vejo discutir. 
E num sonho, parece ser mais sério ainda!

- Por que você me deixou, Nathan? - questiona ela aos 
berros.

- Eu não queria te deixar, pequena, mas eu tive que partir. 
Me perdoa, por favor! - suplica ele.

- Você mentiu pra mim! Por que você não me contou que 
estava doente? Por que você não permitiu que eu te ajudasse? 
Por que...

- Por que nada Laura! Não tinha nada que você, ou eu ou 
ninguém pudesse fazer! - ele a corta. - Foi tudo muito rápido. Eu 
não tinha chance nenhuma de vencer.

- Eu queria... Eu podia... Eu te amava - ela parecia perdida 
em suas palavras.

- Eu entendo sua dor, pequena. Mas agora me escute - 
diz ele. - Você é jovem, linda e tem todo um futuro pela frente. 
Prometa-me que vai seguir em frente com seus sonhos. Prometa-
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me que vai seguir em frente com sua vida. Seja feliz, pequena! 
Quero ser uma lembrança boa de um passado bom. Não se 
prenda ao que passou - tenho que admitir que o cara é o cara!

- Mas, Nathan, eu...
- Laura! - ele a corta de novo. - Não tem mas nem meio 

mais! Por favor, atenda ao último pedido de alguém que te ama 
muito.

- Eu... Eu prometo! - afirma ela, vencida.
Resolvo sair do sonho de Laura. Aquilo foi tão profundo, 

tão íntimo, tão... Fiquei constrangido de ter presenciado a cena.
Mas também estou grato por Nathan ter dado esta 

chacoalhada nela. Quem sabe assim ela resolve voltar a viver.
O dia amanhece e Laura se levanta diferente do dia 

anterior. Parece que o sonho lhe fez bem.
Saio de sua casa a fim de lhe dar privacidade e tento 

refletir o que posso fazer, pois sei que meu amor é impossível.
Quando chego novamente a casa dela, agora na forma 

humana, Laura me recebe com um grande sorriso e nem me 
deixa entrar.

- Vamos caminhar um pouco? - pede ela.
- Claro! - digo.
Durante nossa caminhada ela conta todo seu sonho. Ela 

também me fala de sua nova inspiração.
- E é isso, Daniel. Já me resolvi! Vou largar o curso de 

engenharia e vou fazer algo que me dê mais... esperança. Na 
verdade, quero fazer isso para dar mais esperança. Esperança 
para quem precisa! - conclui ela.

- Não tenho nem o que te dizer. Só quero que você seja 
feliz! E se isso vai te fazer feliz, vai fundo!

- Que bom que tenho seu apoio. Agora falta a parte mais 
difícil: contar para meus pais! - diz ela e ri.

Depois que Laura tomou uma nova direção em sua vida, 
ela está mais alegre, dinâmica. Não para um minuto de planejar 
e planejar.
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Sentado na beirada do telhado de sua casa, sinto uma dor 
excruciante em meu peito.

Não entendo a razão desta dor até que vejo Laura sair 
correndo de sua casa.

A princípio ela parece eufórica com alguma coisa, o que 
me faz rir. Aí então ela se volta para sua casa e ergue os olhos 
para o céu.

Só que durante o trajeto que seus olhos fazem, eles param 
fixamente em mim e noto sua expressão de choque.

Levanto-me e abro minhas asas. Não é possível que ela 
esteja me vendo!

Faço um movimento e alço voo, o qual ela segue.
Ela realmente está me vendo!
Penso em me aproximar, mas parece que ela percebe 

minha intenção, e passado o choque inicial ela começa a se 
afastar, andando para trás.

Percebo que agora ela é tomada por pânico, incredulidade, 
os mesmos sentimentos que também me assaltam, fazendo 
com que eu não consiga reagir para salvá-la do que estava para 
acontecer.

Novamente uma dor aguda ataca meu peito e não vejo 
mais nada. A escuridão me domina e sinto que estou caindo.

Acordo meio atordoado, sem saber onde estou e o que 
aconteceu de fato.

Só lembro que Laura me enxergou em minha forma etérea 
e que não pude impedi-la de ser atropelada. Por minha culpa!

Quero saber o que houve. Se ela está bem. Se ela está 
viva. Se ela está...

Sento-me e vejo que a sala onde estou é toda branca. 
Devo ter sido trazido de novo para o Céu.

Um Anjo enfermeiro adentra o quarto e me informa que 
eu estou bem e que meu Arcanjo supervisor quer me ver.

Já em sua presença, ele me revela que Laura não 
sobreviveu aos ferimentos causados pelo acidente, diz que sente 
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muito, e que agora eu vou ter um novo trabalho.
Senti-me a pior das criaturas.
Ela morreu por minha causa!
Sabia que alguns humanos conseguiam nos enxergar se 

estivessem próximos de sua morte, mas jamais pensei que seria 
por esse motivo que eu perderia minha Laura.

Já estava conformado de tê-la somente como protegida. 
Sabia que nunca poderíamos ter um relacionamento, então fiz 
uma promessa de ficar feliz por vê-la feliz. Mesmo que com 
outra pessoa.

Estou indo agora encontrar meu novo “trabalho”. Pelo 
que entendi, vou ser babá de um anjo novato.

Argh! Já não basta toda essa dor que estou sentindo, ainda 
vou ter que aguentar xaropices de um recém-chegado!

Chego ao pátio de nossa Catedral Central para encontrar 
meu pupilo e não acredito no que meus olhos veem. Meu coração 
dá um salto em meu peito e me falta o ar.

- Laura!
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A Ilha do Tesouro Escondido

“Ao leste ele nasce
E no oeste ele se põe
Mas é a pino que temos todo seu vigor.”

— Certo! Já entendemos que precisamos do Sol do meio-
dia. Continue.

“Aqui a escuridão não chega
Por sob a sombra da palmeira
Não tenha medo de sentir dor”

— Estamos quase perdendo o Sol de novo. Será que 
vamos ter que esperar até o próximo amanhã? Palmeiras é o que 
mais tem nesse diacho de Ilha.

— Será que o mapa não pode nos ajudar? Você olhou 
direito?

— Claro que olhei, seu fanfarrão! Estamos exatamente 
no ponto onde essa porcaria manda estar.

— Posso continuar a ler a última parte da charada?
— Vai em frente! Já estou quase desistindo dessa porcaria 

toda. Daqui a pouco, se acharmos esse tesouro, ele nem vai valer 
a pena todo esse esforço.

— Presta atenção então:

“Nesse ponto a boa sorte
Vai te dar o norte
Se és que tem valor.”

— Já estamos tentando decifrar isso a cinco dias. E 
sempre perdemos o Sol.

— Calma Capitão Frank! A gente tá deixando passar 
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alguma coisa.
— Deixando passar o que? Conseguimos arrancar o mapa 

daquele bucaneiro perneta do Capitão Flint. Pra nossa surpresa, 
o caminho não dependia só do mapa, mas também dessa merda 
de charada. Resolvemos a primeira parte, por que é óbvia! O que 
fazemos agora?

— Vamos prestar atenção em todas as Palmeiras sob o 
Sol do meio-dia hoje. Quem sabe algo não nos ilumina?

— Olhamos hoje e tentamos só mais amanhã. Tô cansado 
disso já! Não tá valendo meu suor!

— Valendo... Valendo... Valor... Será que isso pode nos 
dizer alguma coisa?

— Dizer o quê? A tripulação já está ficando sem 
mantimentos. Temos mais um dia só de provisões. Ou achamos 
até amanhã, ou zarpamos para saquear algo que renda mais que 
essa busca inútil.

— Ok, Capitão! Até amanhã. Agora o Sol já está quase a 
pino. Vamos observar as palmeiras e ver o que descobrimos que 
tenha relação com a charada.

Sentados sobre duas grandes pedras, o Capitão Frank 
e seu Imediato Carl esperaram o exato momento que o Sol 
chegasse a seu ponto mais alto no céu.

O calor era insuportável, e a claridade quase os cegava, 
mas eles observaram todas as Palmeiras que haviam naquele 
determinado ponto que o mapa mostrava.

Não era um lugar muito fácil de se chegar, visto que a 
vegetação era muito densa até aquele ponto, onde se abria uma 
pequena clareira cercada de Palmeiras. 

Além de toda a vegetação, a subida para chegar naquele 
ponto era bem íngreme e traiçoeira.

Eles já estavam vindo naquele mesmo lugar há 5 cinco 
dias.

Já haviam revisto o mapa e relido o enigma milhares de 
vezes e até agora nada.
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Eles sabiam que precisavam do Sol do meio-dia e que o 
tesouro que procuravam poderia estar sob uma palmeira. Mas 
eles não sabiam o porquê do enigma trazer as palavras dor e 
valor. Eles não sabiam por que precisariam de sorte.

Sorte seria chegar ali e encontrar uma placa luminosa 
dizendo: “O Tesouro está aqui!”

Bons tempos aqueles que os Capitães marcavam com um 
X o local onde eles enterravam seus pertences mais valiosos. 

Agora com essa moda de esconder por sob enigmas, 
ficava tudo mais difícil.

Enquanto observavam viram, diferente dos outros dias, 
que no exato momento em que o Sol chegou ao ponto certo, 
um vento brando de aragem soprou, balançando a copa das 
árvores e a vegetação rasteira, trazendo um refresco para o calor 
escaldante.

Capitão e Imediato olharam e olharam. Procuraram por 
sob as Palmeiras algo que os indicasse ser o lugar, ou, pelo 
menos, que clareasse suas ideias.

Ao observar, o Imediato viu que dentre todas as Palmeiras, 
haviam três que ficavam sem qualquer indício de sombra.

— “Aqui a escuridão não chega.” É isso Capitão! Veja 
aquelas três palmeiras ali — falou ele apontando para as árvores 
que ele observava. — Todas as outras têm nem que seja um 
pouco de sombra. Mas essas três não.

— E não é que tens razão? Seja o que for, deve estar 
embaixo de alguma dessas três. Vamos cavar!

— Calma Capitão! O senhor bem sabe que piratas são 
traiçoeiros. Deve haver armadilhas e morte certa se fizermos 
alguma coisa errada. Entre as três árvores existe um espaço 
considerável. E se cavarmos no lugar errado e algo ruim 
acontecer?

— Sempre cauteloso, senhor Carl. Descobrimos uma 
segunda pista, e agora? Esperamos a boa sorte para nos mostrar 
qual árvore é a certa? Isso pode demorar uma vida!
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— Precisamos ter certeza, Capitão! Ou vamos perder 
homens, recursos e a própria vida por um erro idiota.

— Certo, certo! Vamos ficar aqui mais um pouco e ver se 
descobrimos mais alguma coisa.

Os dois homens ficaram mais umas duas horas relendo o 
tal enigma. E nada de boa sorte que os ajudasse. Estavam mais 
para dois azarões.

Cansados, famintos e já sem água, eles voltaram ao navio 
e atualizaram a tripulação.

Todas ganharam um novo ânimo com a nova descoberta, 
mas ainda faltava saber qual era a árvore certa. Discutiram sobre 
tentar a sorte e cavar a ermo ou esperar mais um pouco e tentar 
entender que sorte seria aquela no enigma.

Resolveram esperar mais um pouco.
Já saciados e cheios de Rum, todos cantavam e riam com 

as histórias e fantasias contadas pelo Capitão Frank, até que, na 
letargia da bebedeira, foram apagando um a um. 

O Capitão Frank ficou ainda olhando os seus tripulantes 
dormindo, relembrando o ponto exato onde estaria o tesouro. 
Relembrou as Palmeiras e do que havia próximas a elas, 
circundando-as. Lembrou-se da brisa diferente que soprou hoje, 
até que, quase fechando os olhos e deixando o sono tomar-lhe, 
ele apercebeu-se de um detalhe importante.

— É claro!
E com a recém-descoberta, dormiu satisfeito.
No outro dia contou ao seu Imediato sua descoberta, o 

qual ficou besta por não ter percebido isso antes.
Munidos de todos os aparatos que precisariam para cavar, 

o Capitão e sua tripulação subiram e lá estava, a Palmeira certa.
Aquela que tinha à sua volta uma vegetação forrageira, 

conhecida como trevo-de-quatro-folhas. 
Quase uma hora cavando, um dos marujos achou algo 

como um alçapão e foi imediatamente chamar o Capitão.
Chegando no local indicado pelo rapaz, olhou sorrindo 
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para sua tripulação e disse:
— É hoje que ficamos ricos marujos!
Ele se abaixou para puxar uma espécie de alça que ali 

tinha, e quando o fez, toda a terra tremeu e cedeu, levando todos 
a caírem em um grande e profundo buraco.

— Ai! Agora sei o que aquela charada queria dizer com 
sentir dor — falou o Imediato.

Todos ficaram surpresos pelo acontecido, e foram se 
levantado, alguns mais machucados que outros.

O Capitão Frank já se encontrava mais adiante, quase 
invisível pela escuridão, quando avistaram uma pequena luz que 
ia aumentando na direção em que ele seguia.

Ao se aproximarem da então crescente luz, puderam 
ouvir o som de água corrente e o canto de alguns pássaros.

“O que era aquilo?” Foi o que se passou na cabeça de 
todos.

Conforme iam sendo envolvidos pela luz, puderam 
perceber que haviam chegado em um lugar totalmente diferente 
e majestosamente belo. 

Parecia mágico até.
E, se o Capitão não tivesse certeza de seu juízo estar 

perfeito, e de que seus olhos nunca o enganaram, ele poderia 
jurar que tinha visto um pequeno ser, semelhante a um ser 
humano só que de uns dez centímetros, voando.

— Fadas?

Autora
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A Moldura
 Cada movimento do formão era observado com atenção. 

As batidas do martelo sobre esta ferramenta mudavam de ritmo, 
assim como esta mudava de direção, parecendo um violoncelista 
concentrado e ao mesmo tempo extasiado com sua performance. 
Lascas de madeira iam caindo pelo chão, mas não deixavam 
falhas de onde eram retiradas, mas sim flores, anjos, arabesques. 

 O menino Márcio tentava entender como seu pai fazia 
isso, como aquelas mãos tão quadradas e fortes poderiam fazer 
aqueles desenhos tão delicados. Sim, as mãos de Salvatore 
eram fortes, Márcio lembrava bem dos tapas levados quando 
aprontava alguma besteira em casa ou na rua. 

 O trabalho sobre a moldura continuava, agora com um 
formão mais estreito, para fazer os detalhes das imagens que o 
pai ia criando. Apesar de estar usando um modelo desenhado em 
papel, Salvatore mudava o plano original, criava novas formas, 
de acordo com coisas que olhava a sua volta, naquele momento.

 O melhor momento, contudo, era quando o pai finalizava 
a moldura, e começava a encaixar o quadro na estrutura. Era 
um momento tenso, pois o quadro era valioso, e a moldura, 
relativamente, não. O pai tinha que ser preciso e cuidadoso. 
E a finalização do trabalho, mostrando o conjunto para os 
compradores da moldura e donos do quadro, deveriam ser o 
clímax. Mas era o contrário.

 Era notável no rosto das pessoas a decepção. Márcio, 
pequeno, também percebia. Mas poucas pessoas comentavam. 
O trabalho com a moldura era incrível, majestoso, magnânimo. 
Por isso mesmo, acabava esmorecendo o brilho do quadro. 
Difícil comentar sobre isso com Salvatore. Mas fácil de se evitar 
o trabalho de Salvatore. Outros artesãos começaram a ganhar 
as propostas de produzir molduras por que as produziam sem 
brilho, sem majestade, discretas. Salvatore perdia encomendas, 
dinheiro e paciência.
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 O nível de excelência que Salvatore havia chegado era 
excepcional. Ele não teve nenhum estudo formal, curso ou 
treinamento em escolas. Nunca houve dinheiro em sua família 
para isso. Também não teve um tutor amoroso e dedicado. Ele 
aprendera este ofício com seu pai. E na família Legno não havia 
este tipo de frescura. Era tudo na porrada. E na porrada ele 
aprendeu, viveu e ensinou. E como aprendeu. Sua genialidade 
consistia em entender a madeira, sua estrutura, maciez ou rigidez, 
os caminhos que ele criava com o seu formão, respeitando os 
vasos condutores de seiva da árvore quando viva. Salvatore 
parecia tornar a árvore imortal, pelo menos uma parte dela, 
mudando um tipo de vida biológica em uma vida artística. Ele 
conseguia ver isso. Por isso era um gênio.

E como viveu sua genialidade, criando molduras para 
quadros. Por que não esculturas em madeira, e se tornar um 
artista respeitado em sua comunidade, ou além? Não dá para 
saber. Era o desejo dele. E o desejo é uma coisa que a gente 
tem que levar a sério. As pessoas deveriam saber disso melhor. 
Sempre que você luta contra os desejos de uma pessoa, alguma 
coisa de ruim acontece. Salvatore seguia seu desejo, todos os 
admiravam, elogiavam, mas não davam a menor pelota para 
isso. De que adianta comprar uma moldura tão cara, para um 
quadro medíocre?

E como ensinou. Márcio Legno aprendeu o ofício, 
observando seu pai, e levando porrada dele. Mas também 
aprendeu sobre a força do desejo, e dos olhares de decepção 
das pessoas. Mas nada pronunciado. Ninguém dizia que o 
quadro havia sido ofuscado pela moldura soberba. Porque não 
era questão de elogiar a moldura. Era questão de admitir que o 
quadro era ruim. Sim, toda gente diz que é honesta, que sabe 
reconhecer os erros e que não tem jeito para a coisa. Ah, pare! 
Não venha com esta conversa fiada para cima do Márcio. Ele 
aprendeu a decifrar os olhares e as palavras não faladas. 

Salvatore aprendeu, viveu, ensinou, e morreu pobre. Mas 



189

respeitado. Todos enalteciam sua grande arte, em vida, de criar 
molduras magníficas. Márcio não via respeito nenhum nisso. 
Respeito é pagar caro pela moldura. 

Márcio fez do ofício que aprendeu com o pai um 
ganha pão. Não uma arte. Ele sabia a técnica, como trabalhar 
a madeira, os caminhos lógicos para serem trilhados. Ele não 
conseguia ver e valorizar a vida que havia ali antes, na árvore em 
seu ambiente, o caminho dos nutrientes, as estradas das folhas e 
das raízes. Não intuía os passarinhos pousando naqueles galhos, 
os líquens proliferando em seus troncos, ou as pessoas sentando 
as suas sombras, nem mesmo os cachorros brincando com os 
gravetos caídos. Salvatore conseguia fazer isso. Era um gênio, 
pois conseguia enxergar o que estava lá, era óbvio e real, mas 
ninguém mais via. Márcio não via. Márcio não era um gênio, 
mas um técnico habilidoso e competente.

E não queria morrer pobre. Virou bandido. Usava a técnica 
que aprendera com Salvatore para montar molduras enormes, mas 
ocas. Com a destreza que adquirira observando o pai, tentando 
imitá-lo, e levando porrada, conseguiu desenvolver um sistema 
de compartimentos secretos nas molduras. Aproveitando os 
rococós das molduras, criava tampas secretas que escondiam o 
interior oco da estrutura. As curvas em alta relevo se constituíam 
em maçanetas disfarçadas. Quem observasse com atenção os 
entalhes na moldura, iria perceber que existia uma repetição 
técnica dos desenhos, com exceção das maçanetas. Seriam 
confundidas com um erro do artesão, falta de habilidade no 
fechamento da obra, ou uma esquisitice de artista.

Márcio não era artista, era um bandido. As maçanetas 
eram diferentes para ficar mais fácil para o receptador da moldura 
percebê-las, e abri-las. E mesmo se um estabanado abrisse, 
havia um tampão interno, para a ilusão que havia madeira sob a 
maçaneta, e não um oco. A moldura, para Márcio, não era para 
quadros. Era para bandidos como ele. 

Não era para quadros, mas deveria ter um quadro entre 
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estas molduras. Márcio tinha uma amiga, Sofia. Sofia era uma 
pintora não famosa. Era uma pintora amiga de Márcio. Uma 
inversão do que era feito nos tempos de Salvatore. Não se faziam 
mais molduras para quadros, mas quadros para molduras. Para 
as molduras enormes de Márcio, Sofia preparava os quadros.

Molduras ocas e enormes em volta de quadros de uma 
pintora desconhecida, onde está o segredo? Quadros famosos 
eram roubados, deixados escondidos por vários anos, e então 
contrabandeados para compradores em vários países deste 
planeta. Bandidos são cosmopolitas. Salvador Dalí, El Greco, 
Monet, eram roubados, retirados de suas molduras, desmontados 
de suas telas, enrolados cuidadosamente, o mínimo possível para 
não quebrar a pasta da tinta, mas o máximo possível para serem 
inseridos no oco de uma moldura. A enorme moldura de Márcio. 
Márcio o bandido.

Márcio achava que havia se dado bem nesta vida enganosa, 
mas vida de bandido é vida bandida. Como se vai confiar 
em bandido. A arte do bandido é enganar, mentir, dar falsos 
testemunhos, caluniar, difamar. E Márcio tinha que conviver 
com isso, enganar e ser enganado. Perdia, ganhava. Ficava em 
uma média. Medíocre. Enganava inclusive Sofia. Nunca pagava 
um valor decente para os quadros grandes de Sofia. E ela se 
conformava, não achava que seus quadros valessem grande 
coisa. Mas tinha um enorme prazer em pintá-los. 

A pintura de Sofia era molecular. Ela sentia a estrutura 
dos óxidos de zinco, titânio, ferro e cádmio, das argilas. Sentia 
suas cores se formarem nos pigmentos. Ela via os caminhos das 
cores sobre o tecido da tela, formando impressões. A impressão 
de nostalgia quando se contempla uma rua sem saída, vinte 
anos depois de sua infância passada lá, poderia ser descrita em 
cinco páginas em um livro, e seria apenas um resumo técnico. 
Os salpicados das tintas em misturas decifradas molecularmente 
por Sofia contavam sua estória. O que sente uma pessoa 
contemplando um local conhecido vinte anos depois? O quadro 
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de Sofia mostrava isso. 
Sofia era uma encarnação de Salvatore. Uma encarnação 

genial, artística, o de poder interpretar o básico estrutural e 
simples em uma complexidade bela. Márcio não viu isso em 
Salvatore, não viu em Sofia. Contudo, o mundo não é Márcio. 
Pessoas no mundo entenderam a linguagem genial e criativa de 
Sofia.

Márcio se encantou pelas molduras do pai, e achava 
que as suas também poderiam ser belas. Mas eram apenas 
maquiagens pesadas em uma pessoa feia, falsa e má. Passava 
adiante como um grande negócio, mas um negócio baseado 
em mentiras é efêmero. Teve em mãos as pinturas de Sofia, a 
qualquer momento, quando quisesse, mas passou adiante junto 
com suas molduras ocas. 

Márcio morreu pobre, por bala trinta e oito autodisparada, 
sabendo que os quadros de Sofia agora valiam mais que os 
quadros contrabandeados nos vazios de suas molduras. Sofia, a 
imortal. Márcio... 
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Engoli a Criança
Naquele dia, eu levei minha empregada para ser internada 

na Maternidade Pública e, enquanto ela era examinada fiquei 
naquela sala de espera enorme cheia de grávidas, de todos os 
padrões raciais, tamanhos e com o mais variado guarda-roupa já 
visto junto na mesma pessoa. Eram quase 9h. 

Sentei-me em um banco comprido, ao lado de uma 
grávida, bem grávida, com um vestido esticado devido o 
tamanho da barriga, apesar da extrema magreza. Os cabelos 
negros encaracolados, insistiam em sair pelos buracos do velho 
gorro de trico. Usava um casado de lã que bem deveria ser dado 
ao totó lá de casa, de tão surrado. Ela segurava uma sacola de 
pano cheia de roupas. A mulher cheirava a cloro e arroz com 
feijão, mas não à sujeira.

Puxei conversa, pois não consigo ficar sem falar com as 
pessoas:

- Tudo bem? O seu bebê é para logo?
Uns olhos meigos e esverdeados olharam para mim, 

estranhando eu conversar com ela, mas já começou a fazer como 
se me conhecesse:

- Já passou! Era prá segunda. Eu tava em casa, com as 
dor e tudo, já tava na cama, o meu filho mais velho o Jofrey, 
me ajudava. Ele tinha esquentado água prá dar banho na bacia, 
tinha fervido uma tesoura prá cortar o cordão. Até as roupinhas 
ele arrumou direitinho. Os outros piás tavam bricando lá fora e 
só a Estefany ficou, porque é muito pequena e porque era frio. O 
Jofrey me ajuda muito a cuidar deles. Ele faz até a comida!

Eu fiquei nervosa com a história. Parecia que alguma 
coisa muito ruim ou muito boa ia acontecer.

- Quantos filhos você tem? - Perguntei, pois não consegui 
identificar nem a idade dela nem como seria a vida daquela 
mulher.

-Tenho 6 meninos e 2 meninas e mais este aqui que não 
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sei o que é. O Jofrey tem 12 anos e a Estefany tem 2 o resto é 
pelo meio.

Uma história, uma família grande e ainda mais um bebê 
a caminho. Eu queria saber o que havia acontecido naquele dia, 
na segunda feira:

- Você estava em trabalho de parto na segunda, o que 
aconteceu?                                                                                                      - 
Ah é, eu tava contando. Eu tava tendo as dor, já tava bem forte, 
quando vem a Virginia, a minha filha, correndo lá de fora, numa 
gritaria e dizendo que o Wesley, de 4 anos tinha sido atropelado 
e que o osso da perna dele tava prá fora e tudo cheio de sangue. 
Eu pensei na hora: esse filho da minha barriga, tá aqui dentro, tá 
quentinho, guardadinho, pois que fique aí mais um tempo. Nem 
pensei de novo. Fiz uma força prá dentro e engoli a criança de 
volta! Passei a mão lá em baixo e senti tudo fechadinho. Me 
agachei prá ver se não ia abrir de novo, enfiei duas calcinhas e 
mais uma calça grossa, um casaco e corri prá ver o meu gordinho 
lá fora.

Acho que nesta hora a minha boca deveria estar bem 
aberta, pois a mulher ficou me olhando com um jeito divertido.

- Mas, só assim? As contrações pararam? A bolsa não 
tinha estourado?

- Não, graças a Deus né? Senão eu não podia engolir a 
criança de novo. - Disse ela bem séria, com a sabedoria de vários 
partos.

- E o que você fez depois? - Eu estava ávida pelo resto 
da história.

- Cheguei lá na rua onde estava o meu gordinho 
berrrando estirado no chão. Sorte que o cara que atropelou ele, 
chamou os bombeiros e eles vieram logo. Eu fui junto dentro 
da ambulância, esperei até darem pontos e engessarem a perna 
dele. Um tempão! Sabe que eu nem cólica senti? Acho que eu 
fiquei tão danada com o Wesley que nem lembrei desse aqui. Só 
saímos lá do Pronto Socorro depois das 6 horas. O pai dele foi 
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buscar a gente, mas ele foi de bicicreta então nem adiantou nada 
prá mim. Ele levou o Wesley no cesto da bicicreta e eu voltei de 
ônibus. Cheguei em casa quase 8 horas. Coitado do Jofrey, ele 
ficou nervoso sem notícias. Eu tava muito cansada, só dei uma 
comida para as crianças, coloquei na cama e fui dormir. Nem 
arrumei a bagunça que ficou na casa.

Nisso, a enfermeira chama a mulher e ela entra no 
consultório, dando um simples tchau para finalizar esta 
emocionante história e eu fiquei ali, tentando digerir as 
informações.

Minha empregada sai do consultório e diz que a sua 
cesárea será no dia seguinte bem cedo. Deixei a mala com a 
enfermeira e fui embora avisar o marido dela.

No dia seguinte, à tarde, voltei ao Hospital para ver o 
bebê da minha funcionária e fui perguntar para a enfermeira 
sobre aquela mulher que engoliu a criança. E qual foi a resposta 
que recebi?

- Ela está bem. O nenê também. Nasceu ontem mesmo. 
Foram embora agorinha. Só isso.

Como só isso?
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Álbum de Casamento
- Muito prazer, eu sou Jorge. Posso ajudar em alguma 

coisa? – é assim que me apresento no estúdio quando um 
cliente entra pela porta. Trabalho com fotografia desde os meus 
dezessete. Com vinte e cinco, já tinha o meu próprio negócio 
em Curitiba. Não sei quantas vezes já falei a frase acima; ela sai 
automaticamente assim que alguém adentra o estúdio.

Casamentos são minha especialidade. Fiquei famoso por 
tirar fotos casuais dos noivos e dos convidados desde os anos 
setenta, o que era raríssimo de acontecer por aqui – o pessoal só 
sabia tirar aquelas fotos cheias de poses. Iniciei no estilo depois 
que vi um artigo em uma revista de fotografias americana. Eu 
confesso aqui para vocês, a modéstia é uma virtude que não 
tenho. Sei que nasci com talento para fotografar.

Semana passada eu recebi uma ligação incomum. Era do 
jornal do bairro onde trabalhei e morei por quase toda a vida, 
o Jardim das Américas. Queriam uma entrevista comigo. Eu 
topei, é claro, uma propaganda a mais sem gastar um tostão. A 
jornalista e o fotógrafo vieram ao estúdio. Perguntaram sobre 
inúmeras coisas e eu fui respondendo sem pensar muito. 

No final da entrevista, a moça do jornal me perguntou 
qual teria sido o fato mais marcante que vivenciei nesses anos 
todos registrando casamentos. Muitas histórias vieram à cabeça, 
desde a da noiva que deixou todo mundo a ver navios na igreja, 
até a do noivo que chegou tão bêbado que o padre suspendeu 
a cerimônia. Mas a que mais me marcou aconteceu em um 
casamento no início de um inverno curitibano, muitos anos 
atrás. Foi essa que narrei para a jornalista e que vou contar aqui 
para vocês.

Eu fui contratado por indicação do primo do noivo. 
Antes da cerimônia, como de costume, conversei com o casal, 
vi as suas preferências e combinamos tudo. Ambos eram jovens, 
bonitos e apaixonados de verdade. Simpatizei-me com aqueles 
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dois e prometi um álbum fantástico – não me levem a mal, mas é 
claro que eu também fazia isto com os outros clientes.

O casamento seria tradicional, a cerimônia na catedral e 
a festa em uma chácara badalada da cidade. Mas não pense que 
fotografar casamento é só ir à igreja e bater as fotos; é o dia todo 
trabalhando. Desde cedo, vou com meus assistentes no local da 
festa preparar os telões, na casa dos noivos para tirar fotos deles 
fazendo a última refeição de solteiro com a família, e depois ao 
salão onde a noiva se prepara.

Essas fotos do making-off são interessantes porque 
já conseguimos mostrá-las na cerimônia. O pessoal delira. 
Consegui tirar ótimas fotos da noiva. Ela era perfeita para um 
fotógrafo, estava muito à vontade na hora de se aprontar. Não 
escondo de ninguém que a indústria do casamento deve tudo às 
noivas. Elas são a estrela da festa. O noivo, coitado, é apenas um 
acessório quase dispensável.

Então fui à cerimônia. Tirei as fotos de sempre: da noiva 
descendo do carro, subindo as escadas da igreja, caminhando 
com o pai e no altar com o noivo. Houve um acontecimento 
muito engraçado. Na hora das alianças, a priminha da noiva 
empacou no meio da igreja e começou a chorar. Então a mãe 
dela, ao tentar ajudá-la, tropeçou na fita que separa o corredor 
das cadeiras e levou um tombo fenomenal. Foram as melhores 
fotos da cerimônia! Para minha sorte, a mulher levou tudo na 
boa e reconheceu que aquele momento não poderia ficar fora do 
álbum. Aqui peço licença para fazer uma autopromoção: quando 
essa menininha cresceu e casou, me contratou para fotografar o 
seu casamento por recomendação da própria mãe.

A cerimônia foi emocionante e cheia de lágrimas. Aquele 
casal era mesmo querido. Preparei-me para a saída dos noivos e 
me encaminhei para a última fileira de cadeiras. Sentei ali rápido 
e ajeitei a câmara. Foi quando notei uma senhora num elegante 
vestido azul, com um blazer longo da mesma cor e com um 
sorriso sereno de felicidade que me encantou. Ela se virou com 
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seus grandes olhos verdes e disse:
- Como a noiva está linda! Ela está radiante!
Eu queria muito continuar a conversa. Aquela senhora 

parecia tão feliz e emanava uma energia diferente. Mas tudo que 
consegui foi concordar com o elogio, pois já tive que levantar 
para clicar os noivos passando pela chuva de arroz. Depois disto, 
até dei uma olhadela para trás tentando ver aquela senhora mais 
uma vez, o que foi em vão. Uma multidão já se aglomerava na 
saída da igreja.

Seguindo os noivos, fui até o parque Barigui tirar fotos 
dos dois num frio, porém belo pôr do sol. Cliquei sob luzes e 
em ângulos incríveis. Então acelerei para a chácara. Gosto 
de chegar antes dos noivos para tirar fotos dos convidados se 
confraternizando – é o momento em que eles são os donos da 
festa. Também aproveito para registrar a decoração do local. As 
laterais do salão cobertas com panos marrons e apenas flores 
amarelas sobre as mesas davam um tom sóbrio para a festa. 
Alguns convidados já davam seus passos na pista ao som do DJ 
e outros passeavam pela piscina ao lado do salão.

Logo chegaram os noivos, recebidos por uma salva de 
palmas. O noivo tomou o microfone e cantou para a noiva, 
tentando colocar um pouco do holofote em si próprio. Vieram 
os discursos, o corte do bolo, o entrelaçamento das taças de 
champanhe, a valsa, o arremesso do buquê, tudo conforme 
o figurino. Os noivos andavam por todo o salão abraçando os 
convidados. Eu clicava tudo que via, contagiado que estava com 
a animação de todos. A festa passou tão rápido, que quando 
percebi, já estava guardando meus equipamentos.

No dia seguinte comecei a trabalhar com as fotos. Olhei 
com cuidado cada uma delas e fiz uma rigorosa seleção. No dia 
combinado, fui até o apartamento dos noivos entregar o álbum. 
Eles gargalhavam a cada página que abriam, agradeciam e 
elogiavam meu trabalho. Satisfeito, encaminhei-me para a porta, 
quando vi, sobre uma estante, uma fotografia com aquela mesma 
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senhora que vi na igreja. Perguntei sem pensar:
- Nossa, quem é essa mulher aqui? Eu a vi no casamento, 

mas ela não saiu em nenhuma foto que tiramos.
- Jorge, espera aí. Você está falando que viu essa mulher 

no casamento? – perguntou a noiva.
- Pois é, com esses olhos verdes aí eu nunca ia confundir.
- Você está falando sério? Sabe quem ela é?
- Puxa vida, foi um encontro rápido, mas ela parecia tão 

feliz e orgulhosa de você que pensei logo que fosse parente ou 
uma amiga íntima.

- Esta mulher é minha mãe, Jorge. Ela morreu há mais de 
cinco anos.

Ouvi aquilo e quase perdi o chão. Nunca fui religioso, 
muito menos espírita. Mas então lembrei o quão marcante 
foi aquele pequeno momento ao lado daquela senhora. Um 
sentimento que até hoje não consigo explicar. Não resisti:

- Olha, eu sei que posso assustar vocês, mas tenho que 
ser sincero. Foi esta mulher da foto que eu vi no seu casamento. 
Eu sentei ao lado dela por um instante e ela comentou que 
você era a noiva mais linda que já tinha visto, mas como tinha 
que fotografar a saída da igreja, não consegui conversar mais. 
Procurei-a depois, mas ela não apareceu em nenhum lugar. 
Lembro até da roupa que usava, um vestido azul e um blazer 
longo, da mesma cor. Era muito elegante e parecia tão feliz de 
estar ali olhando para você.

A noiva, ao ouvir o meu relato, olhou mais uma vez para 
a foto e se emocionou.

- Agora que você está falando isso... sabe, eu também 
senti, de alguma forma, a presença da minha mãe lá na igreja, não 
sei explicar como. Ela sempre dizia que o seu maior sonho era 
ver meu casamento, já que sou filha única. Eu me recordo dela 
usando um vestido e um blazer longo, ambos azuis, na formatura 
do meu primo, pouco tempo antes de morrer. Eu acredito, Jorge, 
que você viu a minha mãe no casamento.



199

Ela continuou olhando a foto da mãe, ainda emocionada. 
Sem mais o que fazer, me despedi. Tirei o resto daquela tarde 
de folga e voltei para casa, tentando inutilmente compreender 
a razão para aquilo ter acontecido justo comigo, que nenhuma 
relação tinha com a família.

Abri o estúdio no dia seguinte, escolhi uma foto do casal 
e coloquei em uma posição de destaque sob o vidro da mesa onde 
atendia os clientes. Foi a forma que encontrei de homenagear a 
senhora de azul. Nunca esqueci aquele casamento.

Autor
Ricardo Motomura
00AD015
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Laura
Apurada, Laura seguiu seu caminho, estremecida pelo 

medo que lhe assombrava. Chorava. Suas pernas estavam frouxas 
e suas mãos suavam vertiginosamente. Caminhava com um 
rumo incerto. O coração batia como louco, desordenadamente. 
Seus pensamentos em agonia atropelavam suas emoções, e 
em seus ouvidos, os gritos daquele que lhe agrediu com fúria. 
Ninguém a ajudou apesar de seus gritos aterrorizados. Estaria 
isolada naquele lugar? Onde estavam todos? Para onde teria que 
caminhar?

A noite caiu repentinamente. Não via absolutamente 
nada. A estrada longa e deserta a levaria até algum lugar que 
pudesse comer e descansar. Assim esperava. O sangue que lhe 
escorria das mãos e de seu corpo, deixava na terra uma sinistra 
e desesperada marca de dor e morte. Sentia frio.  Dominada 
pelo pânico, corria. A respiração lhe faltava. Voltava a caminhar 
apressadamente enquanto secava as lágrimas. De tanto em tanto, 
olhava para trás para certificar-se que caminhava sozinha. O 
cansaço se aproximava. Sentia que lhe faltavam as forças. O 
sangue lhe aquecia as pernas e lhe chegava até os pés cobertos 
pelo pó do caminho de terra. Em sua mente, as lembranças do 
dia que o conheceu na fila do mercado. Ela chegava no caixa 
quando caiu um tomate no chão. Gentilmente, ele o pegou e lhe 
entregou com um sorriso terno. Ela lhe agradeceu e se foi. Os 
pacotes estavam pesados e um deles se rasgou e caiu tudo na 
calçada. Ele correu a ajudá-la. Entramaram uma conversa dessas 
que se perdem no tempo e em alguns meses estavam casados. 
Foi tudo muito rápido posto que a desesperação da juventude 
requer tudo para “hoje”. 

Os primeiros dias de casados foram os melhores de sua 
vida. Sempre muito carinhoso e delicado, lhe ajudava em todas as 
tarefas domésticas, mesmo trabalhando todos os dias, enquanto 
ela estudava para terminar seu curso de mestrado.  Às vezes 
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o via um pouco estranho, cabisbaixo e taciturno, mas sempre 
tratava de realizar todos os desejos do homem que a encantou 
por seu sorriso terno.

Alguns dias antes, soube que estava grávida. Havia 
sentido um mal estar no banheiro da universidade e uma amiga a 
levou ao hospital onde lhe fizeram exames confirmando a dúvida 
que já tinha.

Queria contar-lhe de maneira especial. Queria fazer-lhe 
uma surpresa. O amor de sua vida, o único homem que soubera 
tratá-la entre toda a corja de imbecis com os quais havia saído, 
merecia algo especial. Enternecida pela ideia de conceber o 
fruto do amor dos dois, enquanto ele estava em seu trabalho, 
preparou a casa, limpou, colocou flores brancas em todas 
as peças e as arrumou com zelo; perfumou o quarto, lençóis 
brancos decorados com rosas também brancas, e velas vermelhas 
acesas para que tivesse um tom de paixão e desejo por todo o 
ambiente. Sobre a cama, um par de sapatinhos de bebê, desses 
tão pequenos que mais parecem um desenho animado. Lindos! 
Uma música sussurrava suaves acordes de amor. Sua pequena 
casinha parecia um castelo encantado à meia luz. Pela cortina 
da janela, vê seu amor chegando iluminado pela lua cheia. Uma 
felicidade sem fim lhe inundava o coração. De golpe ele abriu a 
porta e a surpreendeu em seus devaneios de esposa apaixonada. 

Ela lhe olhou e não o reconheceu de novo. Em seus olhos, 
faíscas de uma raiva que não sabia de onde havia tirado. Não a viu. 
Transtornado, subiu correndo as escadarias, saltando os degraus 
de dois em dois como um felino furioso. Se lembra que começou 
a tremer, mas não conseguia sair de onde estava. Esperou. A 
música que enchia o ar passou a ter um tom de dor. Escutou os 
golpes nas portas do roupeiro, vidros quebrando-se, pensou que 
pudesse ser o espelho ou os suportes das velas que estavam por 
todo o quarto. Ele lhe gritava coisas incompreensíveis e em sua 
voz havia um tom de ódio e horror. Sentiu o cheiro de fumaça 
e viu que seu quarto estava incendiando-se. Quando conseguiu 
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cair em si e subir a escadaria, ele saiu do quarto tal como um 
animal selvagem. Encontrou-a no meio do trajeto e a agarrou 
pelos cabelos, descendo os degraus, arrastando-a e golpeando-a 
com tanta fúria, que sua roupa de renda que havia posto para 
esperá-lo, se transformou em trapos sujos de sangue. 

Ela lhe gritava lhe pedindo <<por Deus, que parasse>>. 
Atirou-a no chão e a golpeou no rosto, no peito, em sua barriga. 
Pontapés romperam o seu rosto, sua boca, seus olhos; os braços e 
por todo seu corpo lhe transpassava uma dor quente e agonizante. 
Não conseguia fazer nada. Enquanto teve forças, se defendeu. 
Depois, um silêncio calmo e profundo tomou conta de seu ser.

Quando acordou, estava nos braços de alguém que lhe 
dizia “Laura, amor, acorda.” Se deu conta de que era Pedro, 
seu marido e carrasco. Estremeceu de pavor. Ele lhe pôs o dedo 
sobre seus lábios e pediu que se calara, que ia lhe cuidar e que 
ninguém poderia saber que estava doente. Seu corpo, sua cabeça, 
seu rosto, tudo lhe doía insuportavelmente. Sentia náuseas. 
Estava envolta em sangue e em trapos. A casa estava tomada 
pela fumaça. Tossia. Pedro parecia descontrolado. Foi para a 
cozinha e lhe trouxe um copo de água com um tom esverdeado. 
Queria obrigá-la a tomar. Laura o rechaçou com veemência. 
Exasperado, Pedro lhe golpeou no rosto de novo, e ela, 
aterrorizada, correu até a cozinha buscando algo para defender-
se. Quando se voltou, Pedro estava em sua frente, sorrindo e 
berrando-lhe insultos enquanto tossia. Em seus olhos o brilho do 
ódio. Laura não compreendia o motivo de tanta fúria. A garganta 
lhe secava as palavras. Tossia vertiginosamente. Com medo, lhe 
perguntou “¿por quê?” e por entre os dentes ele lhe respondeu 
que soube por Ana que ela estava grávida e que ele não queria 
um filho seu, e sim, de Ana; que se apaixonara por Ana há muito 
tempo e que a odiava com todas as forças. Incrédula, soltou um 
grito de dor e solidão. Sua melhor amiga, não! De um salto, 
tomada pelo terror e dor, lhe atirou um martelo de pisar carne e 
viu o sangue escorrendo pelo rosto de Pedro. Correu em direção 
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à porta e escutou o ruído do corpo de seu marido caindo no piso 
frio. 

A fumaça e as chamas, rapidamente, tomaram conta de 
tudo o que antes fora um lar de amor. Na calçada, escutou o 
crepitar do fogo consumindo com ganas tudo que via pela frente. 
Pediu por ajuda. Silêncio total. Chorou copiosamente enquanto 
corria para algum lugar seguro. Lhe faltavam as forças mas 
conseguiu chegar à rodovia que levava até a saída da cidade. 
Jamais havia sentido tanto medo e terror.

 “¿Por quanto tempo caminhei? ¿Quanto me falta, Deus?” 
– murmurou com tristeza.

O cansaço lhe impedia de pensar. Diminuiu o passo e 
sentiu que lhe vinha muito sangue. Sentou-se embaixo de uma 
grande árvore e pode respirar calmamente… Sentiu o cheiro da 
noite. No céu, a formosa lua que tanto a enfeitiçava. A visão 
não a ajudava e com muita dificuldade, ao longe, vislumbrou 
uma luz. Seus olhos doíam. Alguém se aproximava. Se sentia 
enjoada. Seu corpo foi abrandando e enfraquecendo por sobre 
as imensas raízes da frondosa árvore, mas ainda pode sentir 
as mãos fortes sustentando-a. Se sentiu amparada. Balbuciou 
coisas incompreensíveis, mas antes de desfalecer pode escutar 
algo como “está tudo bem” “acalma-te”, “tudo vai ficar bem... 
amor.”      Fim.

Autora 
Seila Marisa da Cunha Islabão
00AD018
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Levo Comigo
Levo comigo minha dor
Por onde quer que eu ande.
Levo os cacos dos fracassos,
Guardo toda espécie de farrapo,
Malas, lâmpadas, jornais,
Brinquedos quebrados.
Navios fantasmas guardo.

Guardo as cores de todos andrajos,
De todas as roupas usadas,
Capacetes arrancados em batalhas,
Bússolas, guitarras, mapas.

Os desejos falidos
Debaixo da chuva rala,
Sorrisos aprisionados
Dentro do porta-retratos.

Levo o que foi atropelado,
Deformado, abnegado,
Frente ao mar bravo
Conheço toda a sorte de naufrágio.

Agarro qualquer coisa,
Momentos inúteis
Que não deixaram traços,
Algum resto, algum destroço,
Qualquer coisa quebrada,
Ficou o brilho de perdidos anéis,
E o resultado da soma
Em algum ábaco.
Autor
Sérgio Almeida (Poeta Jardim)
00AD036
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Saindo da Rotina
- Eu não sou eu.
A doutora olhou para José, o carteiro. Um rapaz jovem, 

calado, feioso.
- Quer dizer, sou eu. Mas não sou eu. O rosto estava lá no 

espelho me olhando de volta. Era meu rosto, claro. Mas não era 
exatamente o meu rosto.

- José, você usa drogas?
- Não, doutora. Nem bebo.
- Ontem você...era você. Pode explicar?
- Como posso explicar? O mundo está diferente, também. 

Este uniforme, por exemplo, é o meu uniforme. É do meu 
tamanho. Estava no meu armário. Mas não é o meu uniforme. O 
meu tem uma letra J bordada por dentro da gola.

- É uma camisa nova, não é?
- Tinham três camisas nos cabides. Todas elas sem o J.
- O que disse Anita?
- Anita?
- Sua esposa.
- Sou solteiro.
- Não mora ninguém com você?
- Não.
- José?
- A cozinha estava uma bagunça. Ontem à noite eu deixei 

tudo arrumado. Será que virei sonâmbulo, doutora?
- José, olhe esta foto.
A doutora virou a tela do computador para ele. Uma série 

de fotos da empresa. A festa de confraternização de fim de ano. 
Ele aparecia em algumas fotos.

- Essas fotos são da revista deste mês. Quem são essas 
pessoas?

- A senhora, eu, Arnaldo, Anita.
- Quem é Anita?
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- A namorada do Arnaldo.
- Como eles se conheceram?
- Nós três estudamos juntos. Nós entramos nos Correios 

no mesmo concurso. Amigos de infância.
- Anita não é sua esposa.
- Não. Sou solteiro.
- Alguma coisa mais? Quero dizer, alguma coisa 

diferente?
- Tudo. O prédio. As pessoas. Ontem sua pele estava 

bem bronzeada. O rapaz na recepção ontem estava dirigindo um 
caminhão de entregas. Eu conversei com ele agora mesmo, ele 
me afirmou que não tem carta de motorista.

- O que você acha disto tudo?
- Eu enlouqueci? Diga que não, por favor.
- Bem, talvez seja alguma coisa aí no seu cérebro. Vamos 

fazer uns testes. Levante-se.
Trinta minutos depois, José saiu, com a devida dispensa 

médica, para ir ao laboratório e à clínica de imagens, com os 
horários já agendados pela própria doutora.

Na tarde seguinte, José retornou com os exames.
- Doutora do céu, ajude-me.
- Vamos olhar os exames, José, depois eu digo o que 

penso.
Ela apoderou-se dos envelopes e foi colocando as chapas 

no negatoscópio.
- São justamente os exames, doutora. A Anita me entregou 

na hora do almoço e garante que eu ontem passei o dia atrás 
deles. Eu ontem trabalhei como um camelo o dia inteiro.

- Anita? Quem é Anita?
- Minha esposa.
- Ah, você é casado.
- A senhora conheceu minha esposa na festa de fim de 

ano. Ela trabalha em outra unidade.
- O que você se lembra de ter feito ontem?
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- O mesmo de sempre.
-José?
- Eu dormi mal, doutora. Tive um pesadelo longo, 

confuso, angustiante. Minha memória está atrapalhada. Sinto-
me esquisito.

- Bem, não há nada de errado com nenhum dos exames. 
Fale-me desse pesadelo.

- Eu acordei solteiro. O apartamento todo arrumadinho e 
limpo. As camisas tinham um J bordado na gola, aqui na parte 
de trás. Nenhum sinal de Anita. Quando cheguei ao trabalho, 
o Jorge aí da recepção estava abrindo a porta de uma perua de 
entrega, vestido de motorista. Meu chefe veio com uma conversa 
esquisita para cima de mim.

- Que conversa?
- Que eu havia solicitado transferência para Sorocaba. Eu 

sou casado, minha esposa trabalha em São Vicente! Neguei. Ele 
insistiu que eu viesse falar com a senhora.

- Você veio.
- Não, quer dizer, vim, mas não era aqui.
- Onde, então?
- Quer dizer, era aqui. Mas a senhora não era a senhora, 

com esses cabelos castanhos e essa pele branquinha. A senhora 
estava toda queimada de praia e com os cabelos cheios de brilho.

- Como acabou o sonho, José?
- No final da tarde eu saí e fui procurar Arnaldo.
- Aquele seu amigo de infância.
- Ex-amigo. O patife estava beijando Anita. No sonho, 

quero dizer.
- Vocês brigaram? 
- Bem, eu entrei correndo no bar, direto para a mesa dele, 

quando um sujeito entrou pela porta do lado e foi na mesma 
direção que eu. Nós esbarramos um no outro. Foi horrível, 
doutora.

- Alguém se machucou?
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- Que nada, doutora. Foi um esbarrãozinho de leve. O 
sujeito se virou para mim. Eu me voltei para o sujeito. E aí...eu 
estava olhando para mim mesmo. Só que não era eu mesmo.

- Era você ou não era você?
- Aí é que está, entendeu? Era eu. Só que não era eu. Era 

eu mas um tantinho diferente, entendeu?
- Aí...como foi que o sonho acabou?
- O pesadelo. Eu é que sei? Acho que ainda não acabou, 

não é? Eu não lembre de ter feito esses exames. E o mais esquisito 
eu ainda não mostrei.

- O que é?
- Este crachá. Se a Anita olhar para isso, vai ficar brava e 

eu não sei como explicar isso. Meu sangue aliás é B negativo. A 
senhora pode verificar aí na minha ficha médica. Olhe só como 
está o meu crachá.

A doutora examinou com atenção. Não era o crachá 
costumeiro da empresa. O papel era mais amarelado, o tamanho 
maior. Ela leu:

José Silva.
Unidade - Santos
Tipo sanguíneo - A positivo
Estado civil - solteiro.

E a foto…
Bem, a foto era de José. Do outro José. O José do dia 

anterior. Agora que ela olhava com atenção, o outro José era 
ligeiramente diferente.

Autora
Sonia Regina Rocha Rodrigues
00AD035
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Venha Compartilhar esse Sonho! 
Sonho, escrevo e componho.
Me ponho em outros lugares.
Respiro outros ares.
Viajo com os pés na areia por dentro de algumas marés.
E nem as tempestades ou correntezas.
Me tiraram a certeza.
De estar no caminho certo.
Atrás desse objeto imaterial e incompleto.
Onde o objetivo nada mais é que o sonho visto de perto.
O céu visto sem teto.
A busca diária por um mundo com mais afeto, carinho e empatia.
Que conversemos mais com nossas famílias sobre o dia a dia.
Que não sejamos hipnotizados pelos smartphones como os 
homens das cavernas pelas piras de fogo.
Que as relações tenham mais veracidade, sendo mais humanas 
e menos jogo.
Que nos coloquemos mais no lugar do outro.
Ufaaaa! Que sufoco!
O meu sonho está num mundo em que todos se ajudem pelo 
menos um pouco.
Onde saibamos valorizar o suor do outro.
E possamos colocar um sorriso em cada rosto!
Esse é meu sonho um mundo mais alegre para todos.
Sonho distante? Sim!
Impossível? Não!
Basta darmos as mãos!

Autor 
Vitor Hugo Silva dos Santos Junior.
00AD063
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Daniela
Nunca vou me esquecer daquele gesto; a maneira como 

ela sorria, baixando os olhos e colocando uma mechinha de 
cabelo atrás da orelha. Daniela era meu oposto: espontânea, 
extrovertida, falante e querida por todos. Não era exatamente 
bonita, tinha o corpo muito magro e um rosto que, à primeira 
vista, parecia inexpressivo. Mas exalava uma sensualidade que 
fazia os homens a desejarem. Todos se amontoavam à sua volta 
quando ela chegava. Ela brilhava com seu entusiasmo natural e 
seu riso frouxo. Do que ela ria? Enfrentava as agruras da vida 
diariamente, vendia Avon para ter o que comer e continuar 
bancando o aluguel de um cafofo horroroso enquanto amargava 
meses de desemprego. Eu, rica e cercada de luxos, não conseguia 
rir daquele jeito. Acabei vítima de seu charme. 

Ela tinha trabalhado por algum tempo numa perfumaria 
do Salvador Shopping. Quando perdeu seu emprego, continuou 
indo ao shopping para rever seus amigos. Meu pai tinha uma 
agência de turismo no mesmo lugar. Quando o velho me obrigou 
a conhecer os negócios da família, me fez começar por baixo, 
como uma empregadinha qualquer na agência. Dizia que era 
importante para que eu conhecesse a empresa como um todo. 
Odiei, mas aceitei, como eu sempre fazia com todas as ordens 
dele. 

No início, era um martírio. A gerente tinha pinta 
de machão, jeito de general, fala grossa e zero de vaidade, 
escondendo o corpo sob roupas folgadas, que distorciam suas 
formas. Mas era casada com um homem e mãe de três filhos. 
Claro que sempre rolavam piadinhas entre os funcionários sobre 
a verdadeira opção sexual dela. De mim ninguém desconfiava, 
pois os tolos sempre se apegam aos estereótipos. Eu era bonita, 
vaidosa, feminina. Talvez por isso nunca tenha me tornado como 
Daniela: alegre, esfuziante. Nunca precisei. Eu tinha beleza e 
dinheiro.



215

Dolores, a gerente, parecia ter sentido uma imediata 
antipatia por mim. Falava comigo apenas o necessário e fazia 
questão de apontar todos os erros em meu trabalho. Talvez 
acreditasse que meu pai tivesse me botado lá para espioná-la. 
Ou talvez ela apenas fosse uma vadia insuportável mesmo. Os 
outros funcionários me tratavam bem, com respeito e até certa 
reverência. Claro, eu era a filha do dono. Menos Thiago, que 
dava em cima de mim ostensivamente, sem um pingo de pudor. 
Ele era do tipo bonitão, alto, malhado, pele bronzeada, olhos 
negros, conversa de cafajeste e aliança no dedo. A mulherada 
ficava louca. Quando ele estava sem cliente, sempre havia 
alguma vendedora de outra loja qualquer se debruçando em 
sua mesa e cochichando. Eu me perguntava se ele só ciscava 
ou se realmente aprontava. Não seria eu a tirar a prova. Minha 
curiosidade não chegava a esse ponto. Todo meu interesse recaía 
sobre Daniela.

Foi ela quem se aproximou de mim. Puxou conversa em 
uma das vezes em que esteve lá. Perguntou se poderia me enviar 
seu currículo, já que meu pai tinha negócios e ela precisava de 
um emprego. Passei-lhe meu e-mail e trocamos telefone. Vi que 
ninguém desconfiou de meu interesse nela. Passamos a conversar 
por WhatsApp diariamente desde então. 

Claro que ela me tratava apenas como uma amiga. 
Falava de seus planos, me contava sobre como havia vindo para 
Salvador ainda adolescente para estudar e trabalhar, como tinha 
conhecido o ex-marido, como a relação havia acabado de forma 
dolorosa. Ela era uma guerreira, para quem nada vinha fácil. 
Minha admiração só crescia. 

Aos poucos fui ficando ansiosa para encontrá-la. Falar 
por mensagem já não me satisfazia, eu precisava vê-la. A espera 
por suas visitas à agência tinha se tornado angustiante. Senti que 
eu precisava ter certo controle sobre a situação. Optei, então, 
por convidá-la para sair. Como uma amiga convidaria. Ela 
ficou reticente. Insisti. Ela então respondeu que seria sincera 
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comigo: estava sem grana. Falei que isso não seria empecilho, 
menti que nem todas minhas amigas eram ricas e que eu estava 
acostumadíssima a pagar a conta para várias delas. Para mim, 
não seria nada. Essa última parte era verdade.

Passamos a sair toda semana. Eu a levava a lugares legais, 
mas que não fossem muito caros ou finos, para que ela se sentisse 
à vontade e para que eu não corresse o risco de encontrar algum 
conhecido. Fomos ficando cada vez mais próximas. Ela passou 
a ser mais carinhosa comigo, fisicamente carinhosa. Beijava 
meu rosto, me abraçava, segurava minha mão constantemente. 
Percebi, então, que ela também queria, apenas não sabia como. 
Aquilo tudo era novo para ela. 

Esperei o momento certo para me declarar, não queria 
assustá-la. Preferi fazê-lo por mensagem, para que tudo fosse 
suave. Confessei que estava apaixonada por ela. Prometi que 
teria toda a paciência do mundo e que jamais forçaria nada. Ela 
se disse surpresa. Reafirmou que era heterossexual, que tinha 
sido casada com um homem, que tivera alguns namorados 
e que jamais tinha se imaginado envolvida com uma mulher. 
Era a reação esperada. Mas ela não me cortou, era isso o 
que importava. Continuamos conversando por mensagem 
normalmente. A diferença foi que eu passei a falar abertamente 
sobre meus sentimentos. Eu prometia fazê-la feliz, dizia que se 
ela me desse uma chance, ela nunca mais sofreria o que havia 
sofrido nas mãos dos homens. Ela deixava no ar, não dizia nem 
que sim, nem que não. Ela precisava de tempo.

Consegui convencê-la a me encontrar novamente. Eu 
precisava vê-la de novo, agora que ela sabia de toda a verdade. 
Ela aceitou e as borboletas explodiram em meu estômago, 
voando enlouquecidas em todas as direções. Ela me encontraria 
no shopping na quinta-feira seguinte e eu a levaria para um 
restaurante no Rio Vermelho, um lugar boêmio e frequentado por 
jovens casais héteros e gays. Era uma zona livre de preconceito 
onde ela poderia estar à vontade com esses novos sentimentos.
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Quando a quinta-feira finalmente chegou, fiquei 
nervosíssima. Só então me dei conta do quanto eu estava 
apaixonada. Não conseguia me concentrar em nada, eu só via 
seu rosto e aquele jeito maroto de sorrir olhando para baixo, 
tocando a mechinha do cabelo. 

Fui retirada de meus devaneios pela voz grave e 
desagradável de Dolores, me chamando para ir a sua sala. 
Ela estava muito séria e parecia mais mal-humorada que o de 
costume. Sentei-me na cadeira à sua frente e só então notei que 
ela estava estranhamente desconcertada. Evitava me olhar nos 
olhos e parecia não saber como começar a falar. Apenas esperei. 
Depois de alguns minutos embaraçosos, ela finalmente disse:

- Aline, você sabe que tenho muita consideração por seu 
pai.

Limitei-me a murmurar um som quase inaudível. Eu não 
sabia aonde aquilo ia dar. 

- Não gosto de me meter na vida privada de ninguém. 
Mas me sinto na obrigação de te alertar. 

Ela fazia rodeios e longas pausas. Comecei a me sentir 
aflita. Minhas mãos passaram a suar frio, como se meu corpo 
antecipasse que algo muito desagradável estava por vir. Quando 
ela voltou a falar, foi numa avalanche que me soterrou, sem que 
eu tivesse a chance de escapar.

- Daniela enviou para todos da agência prints das 
mensagens de WhatsApp que você anda mandando para ela. 
Para todos, menos para mim, claro. Mas acabei descobrindo. 
Não há nada que aconteça aqui dentro que eu não saiba. Estão 
todos fazendo piadas pelas suas costas. 

Meu estômago parecia ter sido sugado por um buraco 
negro. Minhas pernas tremeram e tive vontade de sair correndo 
dali, mas sabia que não seria capaz de me levantar naquele 
momento sem cambalear. Dolores, impiedosamente, alheia a 
meu transtorno, prosseguiu:

-  Daniela não presta, Aline. Não tenho nada contra sua 
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orientação sexual, mas você merece uma moça melhor que ela. 
Você nunca percebeu que ela e Thiago têm um caso? Já faz um 
tempo que estão juntos. Dizem que começou quando ela ainda 
era casada. Ela é uma sedutora compulsiva. Conheço o tipo. 

A sala parecia mais opressiva que nunca, como se as 
paredes estivessem se fechando até me esmagarem. Consegui 
recuperar o controle sobre meu corpo, me levantei e saí correndo. 
Passei pela minha mesa como um furacão, agarrei minha bolsa e 
saí da agência, sem olhar para ninguém. 

Nem sei como cheguei em casa. O caminho passou como 
um borrão. Tomei um banho demorado, como se a água pudesse 
levar minha dor pelo ralo. Não podia. Assim que saí do chuveiro, 
vi que meu celular tinha várias mensagens dela, dizendo que 
estava me esperando, chegava a dizer que estava ansiosa para me 
ver. Chorei. Mais de raiva do que por qualquer outro sentimento. 
Respondi com poucas palavras que não poderia ir, ficaria para 
outro dia. Ela se mostrou preocupada, querendo saber se havia 
acontecido algo comigo, se poderia me ajudar de alguma forma. 
Falsa! Disse que não, que estava tudo bem e que depois nos 
falaríamos. 

Passei a pensar no que fazer. Confrontá-la? Bloqueá-la 
de todas as minhas redes sociais e me afastar? Eu poderia ir 
trabalhar em outra loja de meu pai, longe daquele shopping. Caso 
o velho refutasse, já que ele nunca fazia nada que eu pedisse, 
seria fácil contar com a ajuda de Dolores após o episódio de 
hoje. Vi minha imagem, na sala de Dolores, pedindo a ela que 
convencesse meu pai a me enviar para outra unidade... não, seria 
muito humilhante. Eu não faria isso.

 Peguei no sono, mas foi um sono ruim, entrecortado por 
pesadelos, nos quais Thiago me agarrava à força e dizia que ia 
me ensinar a ser mulher, enquanto Daniela ria de mim e dizia que 
era isso que eu merecia. Acordei de repente, o celular vibrando, 
indicando uma mensagem: era ela perguntando se estava tudo 
bem comigo. Já passava das 22 horas. Digitei apressadamente 
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que já tinha conseguido resolver as coisas e que, se ela topasse, 
eu estava livre para sair. Combinamos que eu iria para a casa 
dela. Estava decido, eu a confrontaria. 

Peguei um Uber, pois ela morava na Vasco da Gama, 
avenida perigosa à noite e sem lugar para estacionar. O motorista 
não questionou o meu destino, mas não resistiu e soltou um “tenha 
cuidado que essa região não é pra gente como você” quando eu 
desci do carro. Caminhei um pouco, alheia aos perigos daquela 
zona, imersa em meus próprios problemas, como se minhas 
agonias internas pudessem me proteger da violência urbana. 

Logo encontrei a velha oficina fechada que ela me dera 
como referência. Ao lado, uma pequena grade enferrujada 
encerrava uma escada estreita que levava ao andar superior, onde 
ficavam os apartamentos. Ela veio descendo vagarosamente os 
degraus, com a chave em mãos para abrir o portão. Usava um 
minúsculo short jeans e uma camiseta branca que deixava sua 
barriga à mostra. Seu corpo, apesar de muito magro, era definido 
e bem desenhado. Esqueci por completo o motivo que me levara 
até ali, sugada mais uma vez por seu magnetismo.

Bastou que ela abrisse o portão para que eu a empurrasse 
contra a parede lateral e a beijasse com força. Eu era mais alta e 
mais corpulenta, sendo fácil para mim dominá-la. Mas ela não 
mostrou nenhuma resistência, cedendo ao beijo com vontade, 
o que me fez pensar que aquela conversa de que nunca havia 
se envolvido com uma mulher tinha sido apenas mais uma de 
suas mentiras. Quando nos afastamos, eu estava trêmula com 
um misto de desejo e raiva. Ela parecia serena, como sempre. E 
fez aquele gesto. Um leve sorriso, o olhar para o chão, a mãos 
passando pela testa levando uma mechinha do cabelo para trás 
da orelha. Só então percebi que era um movimento ensaiado, 
artificial. Ela deveria repeti-lo dezenas de vezes para Thiago. 
A imagem dos dois transando e rindo da minha cara voltou à 
minha mente. E eu me lembrei porque tinha ido até ali. 
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Num rompante, empurrei-a novamente contra a parede, 
desta vez tapando sua boca com minha mão e batendo sua cabeça 
com força no muro enquanto eu enfiava um pequeno canivete 
suíço, várias vezes em sua barriga. Ela arregalou os olhos e 
ainda teve forças para emitir um grito abafado. Sua agonia não 
durou muito, logo seu corpo tombou, caindo numa posição torta 
e esquisita por sobre os velhos degraus. Peguei seu celular e saí 
pelo portão enferrujado, deixando-o aberto. 

Corri pela avenida em direção ao dique do Tororó. A rua 
deserta me apavorava e, ao mesmo tempo, me protegia. Ao virar 
a esquina e avistar o dique, com suas gigantescas estátuas dos 
Orixás do Candomblé, retardei o passo e comecei a caminhar 
tranquilamente. Só então notei que minhas mãos estavam sujas 
de sangue e minha camisa, ensopada. Havia sangue nas pontas 
de meus longos cabelos loiros. Sentei-me no gramado em volta 
da lagoa, sentindo-me estranhamente segura. Talvez fosse 
a presença mágica dos orixás, ou a sensação de poder após a 
vingança. 

Tirei uma toalha de minha bolsa, limpei minhas mãos 
e meus cabelos. Troquei a blusa ensanguentada por uma limpa 
que eu havia levado. Coloquei a toalha e a blusa sujas de volta 
na bolsa; seria fácil queimá-las em casa, no forno a lenha de 
minha varanda gourmet. Aproximei-me do lago e, sob a benção 
dos Orixás, atirei o celular de Daniela e o canivete na água. 
Vi-os afundar, levando consigo meu segredo. Atravessei a rua, 
caminhei mais um pouco e chamei novamente um Uber.

Cheguei em casa e me preparei para uma noite insone, 
revirando na cama, assombrada pelo sangue de Daniela em 
minhas mãos e pela imagem de seus olhos perdendo a vida. Mas 
não foi o que aconteceu. Dormi um sono profundo e sem sonhos. 
Todos os sentimentos que eu nutria por ela, o desejo, a paixão, a 
urgência, a decepção, a raiva e a angústia, tudo tinha se esvaído 
de mim e ido adormecer no fundo do lago. Não sobrou nada. Eu 
estava em paz de novo.
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No dia seguinte, as páginas policias e blogs de notícias 
locais traziam uma pequena nota sobre uma moça encontrada 
morta ao lado de uma oficina mecânica na área pobre da Vasco 
da Gama. O crime provavelmente estava relacionado ao tráfico 
de drogas, que dominava a região. 
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Moça(mbique)

Terra de mistérios e dores
Pátria de shongane, Xirilo e Mondlane
Terra da cacana e mandande
E do aroma da xima no carvão. 

Moça(mbique)
Berço sagrado da Josina
Terra amarga, Mãezinha! 
Onde o povo ronca pelo perdão divino.

Moça(mbique)
Terra de ouro e mineral
Patria amada dos que ousaram a lutar
País fardado de recursos minerais.

Terra revestida de carvão
Pátria libertada na escravidão
Terra de Chissano e Baltazar
Onde o povo dorme e nunca avança.

(Moça)mbique
Pátria derramada de sangue
Onde dorme mares de lágrimas
Por onde embarca barcos e navios.
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Terra adormecido no berço
Pátria condenado a prisão perpétua. 
Moça dos olhos agrilhoadas de prata
Onde o Mbique espelha a desgraça.

Moça(mbique)
Terra Mãe, que me negaste o amparo
Terra onde nascemos
Pátria amada, Onde pretendo morrer.

Autor
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Limpeza na Alma
Hoje fiz do meu dia, um dia diferente:

Enforquei a academia,
Almocei um beirute,
Não usei scarpin.
Ao chegar, mal disse bom dia,
Quando saí, não forcei um tchau.
Peregrinei três quilômetros sob o sol a pino,
Cansei e muito pensei.

Foi um dia de faxina,
De tirar a poeira.
Varri desde o porão até o sótão do meu corpo.
Penoso foi o acesso nas frestas e cantos,
Partículas de pó encontrei impregnadas.
Por mais que eu tentasse limpar, não consegui.
São fragmentos das ações da minha existência.

Joguei água, transformaram-se em terra úmida.
Nasceram flores.
Meus cantos empoeirados viraram cantos encantadores,
Agora são jardins,
Ora floridos, ora secos, ora murchos, ora desabrochados.

Planta-me! Rega-me! Cheira-me! Cuida-me!
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O Poeta
O poeta é essa...
Essa brincadeira de ser
Um sonhador que vai além
Não só dos seus sonhos
Mas de outrem também.

O poeta é aquilo...
Aquilo que ele ama
Aquilo que ele odeia
Ele é tudo o que deseja
Mas também o que não almeja.

O poeta é ator
O poeta é artista
Mas também é dor
E também é realista.

O poeta é torpor
O poeta é espinho
Mas também é amor
E também é carinho.

O poeta é luz e escuridão
É ódio e paixão
É mágoa e perdão
Mas acima de tudo
O poeta é extremamente único
E sua unicidade o torna sagaz
Sagazmente intrigante.
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O poeta é isso que dizem
O poeta não é nada do que falam
O poeta é leste, sul, norte, oeste
É frio, é calor (aquele do agreste)
É arte e descaso
É parte do acaso
O poeta
É quem ele quiser ser.

Autor 
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Ambiguidades
Hoje não te escreverei. Não esvaziarei meu sentimento 

tão rosa com palavras cinzas. Nem encherei meu peito com as 
cinzas das palavras ditas – mal ditas. Não farei do meu coração 
um sepulcro. Deixarei sem nada, aberto. E o vento passará e me 
contará uma linda história que um dia eu senti. Hoje viverei o 
dia. Viverei cada segundo do dia. Sentirei cada sensação. Cada 
alegria. Cada angústia. Saberei de cada pensamento. Ouvirei 
cada voz em mim. 

Não tentarei me segurar no que já não há. Nada me prende. 
Nada, nada, nada. Apenas me solto. Desfaço as amarras. Desato 
meus nós, um a um. Hoje eu paro: quero ver a vida acontecer. 
Quero um tempo. Sem cobranças. Sem explicações.

Quieta, sem mais barulhos. Sem mais arroubos. Sentir o 
movimento do meu corpo - vivo. Preciso ser eu comigo. Só ser. 
Ser só. Com tudo que sou. Quero ser colorida outra vez. 

Não há mão me amparando. Não há um deus me 
cuidando. Não há luz no fim do túnel – a vida acontece é dentro 
do túnel. Sou eu por mim. E só. Olharei para as coisas como elas 
são. Hoje não farei alarde. Nem vãs tentativas tentarei. Nada 
voltará a ser o que já foi. Nada nunca volta. O tempo é sempre 
outro tempo. As pessoas são sempre outras pessoas - ainda 
que continuem sempre as mesmas. Tudo muda o tempo todo. 
No próximo minuto que começará nada mais será igual. Tudo 
transitório, passageiro, impermanente. Não há para o que voltar. 
Eu hoje – imanente, presente.

Não. Eu hoje não vou te escrever, nem te responder, nem 
te chamar, nem te ofender, nem te querer, nem te deixar ir, nem 
te amar, nem te odiar, nem te esquecer, nem lembrar teu jeito, 
nem te desprezar, nem sentir tua falta, nem desejar te falar, nem 
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tentar te convencer, nem te pedir perdão. Não vou nem pensar 
em você.

Hoje não questionarei se é crime amar. Não questionarei 
a minha entrega. Nem questionarei por que ainda espero tanto. 
Ainda aceito tanto. Ainda quero tanto. Hoje deixarei que o vazio 
me preencha. Deixarei que o silêncio me tome todas as palavras, 
para que eu não diga mais palavra nenhuma. Que eu cale tudo em 
mim. Hoje quero ser. Quero ter um tempo imóvel. Quero a morte 
simbólica de um pedaço em mim, de algo que já foi. De algo que 
não volta. Só hoje me permitirei sentir cada gota de saudade. 
Deixarei doer tudo que tiver para doer. Ficarei melancólica o 
quanto eu queira. Depois, sentirei orgulho por continuar. 

Estou cansada. Nada farei hoje. Apenas hoje. 

Autora
Anita Regina Santos
00AD025



236

APOIO CULTURAL
Jornalista 

Shirley Cavalcante



237

Gestão
Ironi Jaeger
Nell Morato

Coordenação
Elizabeth Machado Salles

Luana Karoliny
Michelle Louise Paranhos

Nanci Penna



238



239


	_GoBack

