
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto 

É como se abrisse o mesmo livro 

Numa página nova...” 

Mario Quintana 
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A CAÇADA 

Tempo fechando. Sol sem rasgar nuvem, chuva branca arriando no céu. Diacho 

de inverno trazendo desgraça, dificultando peixe. Família minguando de bucho 

vazio, só na farinha com água. As águas invadindo as terras, os bichos fugindo 

pros igapós, os peixes sem morder anzol. Ariscos, homens e animais na terra 

disconforme. Mais um avanço do chuveiro, a mata se afoga nas águas. Nem a 

maromba aguenta, matando boi, vaca, boiada inteira. O cachorro pirento, já é 

um quase nada. Nem dá mais sinal de onça, anta, calango. Sem sinal de vida, no 

morre-não-morre. Canarana alta triscando a canela, dificultando passo. 

Fosse verão, usava a terra de várzea, roçava, limpava terreiro para plantar 

maniva, agora, nem isso. O jeito era usar a canoa ronceira pra furar lago, botar 

mão no remo, com Deus no adjutório pra puxar algum surubim. Com fé, 

fisgava um que fosse. A mulher, cara amargosa e sem dois dentes na frente, 

azedou com a visagem do homem ajeitando a igarité na margem. 

“Já esqueceu do dia que jacaré deu com o rabo na canoa?” 

“Como podia esquecer o dia que o sangue do nosso filho bubuiou na água?” 

“Foram jogar aninga, o bicho se alvoroçou e deu a rabada no casco levando 

nosso filho na boca!” 

“Achamos a ossada na vazante e enterramos no aceiro da casa.” 



“Agora tu quer o mesmo destino dele?” 

“Tô nessa consumição de ajeitar o de comer, senão, assim, sumindo as carnes, 

acabamos com o mesmo destino do nosso menino. O jitinho já tá descaído, sem 

força de chupar teu peito seco! ” 

“Pois então tome tua cartucheira, que da tua mira ninguém escapa!” 

Ribeirinho concordou, triste de ver a mulher de olho inchado, nariz remelento 

de tanto chorar e amargar fome. Colocou a arma nas costas, pesando nos 

ombros. Não tinha lembrança de errar tiro. Espingarda de estimação, nunca 

negou fogo. Tiro certeiro na cabeça de mutum, anta, cotia, macaco, paca, tatu, 

jacu pra não estragar a carne. Fartura por muitos dias. A mulher salgava a carne 

e a família se ajeitava sem reclamar. Agora, a comida acabada. 

No acordo acordado, matuto foi obrigado a enfiar a perna até o meio na beira 

do lago. Caldo de merda formando trilha na água, subindo na terra. Anta era 

bicho cagador, dispersando as sementes na mata. Na terra firme, o cagaço da 

bicha acabando. Copaíba tombada com raiz e tudo, cortando a trilha na terra 

fraca até pra segurar árvore. Matuto se embrenhando na mata, pensando na 

carne salgada, no quente da rede, na palafita aguardando a água do lago baixar. 

Na árvore buliçosa, macaco guariba fazendo cisma, criando caso, luxento. 

Tivesse perto, levava bala no olho. Mulher não ia gostar, sem chá do gogó do 

guariba macho pra curar doença. Matuto levando cagado nas vistas, o macaco 

fugindo desorientado, deixando o ardume nos olhos, raiva na alma, vazio no 

bucho. Mas não deixava o matuto só. 

Mutuca, pium, borrachudo picando a pele do homem, braço e perna já lanhados 

de tiririca. Cheiro de sangue no ar. O matuto amofinando na mata, cansado, 

esmorecido, tonto de fraqueza. Sem rasto de anta, imaginando que a bicha 

tomou o rumo da beira, bebendo água pra matar a sede. Tivesse achado algum 



caititu, um inambu que fosse, não perdia a viagem. Mas anta é esperta, corre 

que nem gato maracajá, se não acompanhar com os olhos, fica só no vazio. 

Bicha arisca. E o vento açoitando, forrando o chão de galhada, cipó, raiz e folhas 

pra apodrecer no chão. Matuto tora o tabaco, enrola o cigarro nos dedos, fuma o 

tempo pensando na precisão. O lombo doendo de tanto cortar planta, abrindo 

picada na mata. Doendo do peso da arma, da barriga vazia. A água não 

toldada, limpa, sem rebuliço de pata ou focinho, dizendo que a anta não passou 

por ali. Nem anta nem onça, que essa pisa leve, mas em tempo de chuva não faz 

parada. Fome aperta, tonteira. Só na piedade de Deus. Desesperança tomando 

corpo no corpo doído do homem. Só falta agora aparecer sucuriju na picada 

aberta. 

O matuto rompe marcha no caminho de volta. Tivesse cachaça, esquentava o 

peito, sem medo de onça, de fome, de panema do mato, chamando morto de 

volta à vida. Ticoã cantando, agourava a alma. Mas não era o único a barulhar 

perto do igapó. Tinha sapo, grilo, macaco, tudo na gemedeira da noite sem 

lamparina. A lua no céu, deixava a noite clara pra adivinhar o rumo de casa. 

Coisa linda de ver. O cigarro fazendo saliva no canto da boca. Até a chuva 

branca cair de novo, pra terminar de afugentar tudo que é bicho. 

Em casa, a mulher amargosa não se conforma com o despacho da viagem. 

Reclama do tempo em que era cunhã jeitosa, de muito pretendente. Perguntou 

se o homem esquecia. Mas os anos não deixam ninguém esquecer. O matuto 

bem que tentava, mas lembrava da rapaziada, da cachaça farta de boca em boca, 

das farras com as caboclas, do bem-querer. Agora era só a precisão. No inverno, 

bicharada fugia. No verão, fartura de peixe até a água se acabar, seca no fundo 

do rio. Privação do matuto tinha de estiar, feito a água do rio. 

Na gastura da noite, se embolando na rede, esperaram o dia rasgar no 

horizonte, o sol apontar no céu. Pegaram o de mais necessidade, farinha no 



saco, menino no braço, canoa na água pra fugir da desgraça. Rumaram pra 

cidade, secar a precisão que apertava no bucho roncador. Motor ligado, 

deslizaram no banzeiro rumo a Manaus. Compadre já esperava no Igarapé do 

Quarenta, quartinho que fosse. Abria a casa, abria a esperança: dente na boca, 

estudo, comida, doutor pra cuidar da saúde. Matuto e a família nem piaram de 

tanta alegria. Nem mesmo o jitinho no colo, na secura do peito, conformado 

com a fome. Comadre recebeu bem, leite morno na mamadeira pro coitadinho 

mamar. Parecia até que sorria, desdentado que fosse. Compadre arranjou 

trabalho pro matuto de vigilante na fábrica do Distrito. Coisa de 

responsabilidade. Matuto importante. Assim que desse, alugava um quartinho 

na zona Norte, ou invadia um terreno que na cidade tinha muito. Arribava na 

nova vida com jeito de gente. 

De início, matuto confundia as ruas de asfalto. Não eram caminhos andantes, 

tinham nome e número, mas vivia perdido. Depois se achou. Na cidade, o 

matuto reparou logo na mulherada, tudo esperta, atirada na vida, penduricalho 

no pescoço, braço, orelha e dedo. Dente branco em fileira, bonito de ver. Sem 

buraco, nem mancha. Imaculado no sorriso. Saía pro trabalho, dele pros bares, 

dos bares pras camas. Uma nova a cada noite, pra experimentar a carne. Ódio 

da mulher que só fazia reclamar do pouco ganho, das querências muitas. 

Apegava numa e noutra. Nenhuma o deixava só. Bebia e bebia, cachaça da fina. 

Matuto aprendia fácil o que a cidade trazia. Salário do mês sumindo depressa, 

sem parar no bolso. Os amigos, um a um se foram. As damas também, sumindo 

quando sumia o dinheiro. Até a mulher do matuto não lhe quis mais, protegida 

na casa do compadre. Discussão sem fim, martelando na cabeça. 

“Por que não morre?” 

Não esquecia. Dormindo na praça, banco duro como a vida. Na cidade tanto 

quanto o interior. A noite mal dormida, no sobrosso de apertar o peito. Ticoã 



cantando, agourando a alma. E o vento açoitando, forrando o chão de galhada, 

cipó, raiz e folhas pra apodrecer no chão. Matuto tora o tabaco, enrola o cigarro 

nos dedos, fuma o tempo, Lombo doendo, de barriga vazia. A lua caindo nas 

árvores. Lua linda de aclarar a noite, não tanto quanto nas águas, perto do lago. 

Época de inverno, na chuva branca, não tinha anta nem onça, que essa pisa leve. 

Nem todo bicho tem pra onde fugir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A GHOST WRITER 

 (Inspirada por Catarina Cunha) 

Segunda-feira, 31 de julho de 2017, 9:47hs 

…Ele me agarrou pelo quadril e me puxou para perto de si, encaixando suas pernas 

entre as minhas coxas. Pude sentir seu hálito quente, seu perfume almiscarado, sua 

barba rala roçando meu rosto. Enfiei meus dedos por seus cabelos e o puxei para perto da 

minha boca que procurava a dele. Suas mãos apertaram meus seios, que se encaixaram 

em concha, segurando-os, puxando delicadamente meus mamilos com os dedos enquanto 

mordiscava meu pescoço. Ele sorriu com malícia, brincando com a língua experiente, 

circulando, deixando-me louca, indo e voltando, acompanhada por gemidos de prazer 

que iam ficando cada vez mais intensos à medida que ele descia pelo abdômen até chegar 

ao clitóris… 

Essa semana escrevo uma novela erótica. Cinquenta tons de cinza, Cinquenta 

tons mais escuros, Cinquenta tons de liberdade fizeram uma legião de 

perseguidores. Os livros sumiram nas prateleiras em poucas semanas. Erótico 

vendia, erótico arregimentava leitores, erótico dava projeção. Sadomasoquismo 

nem se fala. O mundo andava doente. Eu também, gripe forte, quase 

pneumonia. Amoxilina custava os olhos da cara. Já tinha lido que uma 

professora sem qualquer pretensão literária ganhava um salário de marajá com 

seus escritos pornográficos no Wattpad. E agora vai publicar a obra impressa 



porque uma editora se interessou. Houve quem se interessou, acreditam? Inveja 

era uma farpa engenhosa que abafava mentes brilhantes e as não tão brilhantes. 

Mas seguiria o mesmo caminho se eu desse sorte… 

Segunda-feira, 7 de agosto de 2017, 10:30hs 

Ninguém reparou o smoking de corte justo que ele vestia quando adentrou a delegacia, 

nem seu andar cambaleante, nem suas palavras desconexas, nem suas mãos trêmulas, 

apenas o sangue que ensopava sua camisa branca e que, a julgar pela mancha 

despropositada, indicava que o estrago tinha sido grande. Os policiais se assustaram e 

logo o cercaram, alvoroçados, curiosos, sufocando o homem com perguntas. O rapaz 

grunhia como se sentisse dor. Então, só então, repararam a fenda enorme na lateral 

direita do abdômen e o oco no ventre, indicando que algum órgão havia sido retirado. 

Depois disso, o homem desmoronou… 

Terror. Essa semana escrevo contos de horror para o blog que precisa ser 

alimentado. Eu também preciso ser alimentado no mês do cachorro louco. Eu 

também estou louco, sem rumo e sem dinheiro no banco, pior que a música do 

Raul Seixas, que Deus o tenha. Aliás, lembro-me agora que seu parceiro é que se 

deu bem nessa seara para poucos: mercado fechado, editoras que temem se 

arriscar com nomes desconhecidos num país de cinquenta milhões de 

analfabetos. Paulo Coelho vive confortável na Suíça, fazendo a vida com livros 

de autoajuda que realmente o ajudaram a viver como um rei. Não, não há reis 

na Suíça, só na Suécia. Se quiser ele pode se mudar para lá. Aliás, com sua 

fortuna, ele pode viver onde quiser. Ataco de Raphael Montes nessa semana. 

Seguiria o mesmo caminho que o dele se eu desse sorte… Ah, se eu desse 

sorte… 

Segunda-feira, 14 de agosto de 2017, 7:45hs 



Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que nos amais e nos guiais todos os dias, 

Vós que sois a mais bela das Mães, A quem eu amo de todo o meu coração. Querida Mãe 

Nossa Senhora de Fátima, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três 

pastorinhos tesouros de graças, nos aproveitemos de seus preciosos frutos. Oh, Virgem 

de Lourdes! Escolhida por Deus para ser Mãe de Jesus, tesoureira das divinas graças, 

refúgio e advogada dos pecadores! Prostrado humildemente a vossos pés, suplico-vos que 

sejais minha guia e saúde neste vale de lágrimas… 

Rezas a uma Nossa Senhora qualquer, ou a todas, que a vida é curta, não pede 

passagem e a morte é certa. Só mesmo reza brava para ajudar. Depois disso 

apelo aos anjos. Demônio, só em último caso. Metade do mês e o salário 

terminou no dia cinco. Não sobrou nem o gole para o santo, por isso o desprezo 

santificado e os ouvidos moucos. As notícias em jornais velhos diz que a crise 

está brava, nem adianta se entregar ao álcool, que na bomba já custa quase o 

mesmo que a gasolina. A conta de luz anda pelas alturas, só vela para elevar as 

preces, com cheiro de parafina e incenso barato. O artista da fome, confinado a 

um cubículo brande seu cajado até ser encontrado morto, preso a um delírio. 

Maldito Kafka. Essa semana ajudo o padre a repassar todo o missal de orações 

no computador. Uma caridade em troca de uma bênção que me renove. E 

renove minha conta bancária. Se eu desse sorte… 

Segunda-feira, 21 de agosto de 2017, 5:45hs 

Cena 1. INT. QUARTO DE HOTEL DE CHARLOTTE – NOITE. De costas, 

Charlotte olha a grande janela. John chega por trás, inclina-se sobre ela, afasta seu 

cabelo da nuca e lhe dá um beijo. Charlotte: Ficou louco? O que está fazendo aqui? John: 

Ele está conversando com os clientes no bar. Nem desconfia que eu esteja aqui com você. 

Temos algum tempo para pensar exatamente como vamos matá-lo sem levantar 

suspeitas e sem deixar vestígios. Charlotte: O plano perfeito? John: O plano perfeito. 



Deus ajuda quem cedo madruga. Pus-me a rabiscar um roteiro, ainda sob 

influência do Raphael Montes, fazer o que? Quando a diretora de grande 

prestígio – não revelo o nome porque faz parte do contrato – me pediu 

um script para o filme que ia rodar em Amsterdã eu não titubeei, mesmo sendo 

um ghost-writer que nunca receberia os louros pelo trabalho indigno, digo 

digno. Somente um cala-boca. Vi logo os flashes glamorosos. A noite de estreia. 

O ego inflado. Aceitei. Ela tinha uma vaga ideia do que queria, um embrião que 

mal se discernia, sem qualquer detalhe, e eu o direcionei para o suspense, 

sangue e suor. Suspense sempre vendia. Belas locações também. Ela já tinha a 

verba, a crise passando ao largo de sua família rica. Ao longe, trazendo a lume 

velhas mágoas. A desilusão, uma delas. O desamor, outra. Mas decepção 

mesmo veio depois de um mês, na entrevista que ela deu ao jornalista do 

principal jornal da cidade, descrevendo seu processo criativo, cheio de 

delongas, firulas, riscos e rabiscos. O estômago amargurou. O ego, desinflado. 

Foi então que a luz se acendeu. Criatividade, eu a tinha aos montes. 

Segunda-feira, 21 de setembro de 2017, 9:47hs 

Se eu fechar os olhos, o som da sua voz me invade os ouvidos. Pode sentir a vibração da 

orquestra que tomba meu pensamento? A seus pés me ajoelho, a teus pés me curvo, sem 

vontade própria a não ser meu desejo. E se ainda lê essas linhas é porque também você se 

interessa pelo amor que nasce por capricho. Se eu fechar os olhos, é seu sorriso que me 

vêm à mente, um tudo de felicidade, colocando à prova meu talento, sem outro plano que 

não seja te declamar em verso e prosa. Se eu fechar os olhos, eu, bobo de ideias, imponho 

minha alegria ao mundo só por te imaginar em cores e curvas. Se eu fechar os olhos… 

Essa semana serão cartas de amor. Ela ainda não sabe, mas será minha mulher, 

minha consorte, minha amante, a diretora de grande prestígio. Só assim para se 

redimir do malfeito, da decepção e do cala-boca. O filme vai ser lançado daqui a 

alguns meses e serei eu a desfilar o tapete vermelho, ainda que com ela a 



tiracolo. O mercado é fechado, o país de analfabetos, as editoras não se arriscam 

com desconhecidos. Amsterdã é magnífica nessa época do ano. E Suíça. E 

Suécia. E tantos outros países. Quem sabe eu ainda escreva um livro de 

memórias, uma autobiografia. A diretora quando me vê, sorri. 

– Toma um pouco de maconha! 

– Para que? 

– Todo artista usa! 

Agora sou artista. Meus versos têm a proteção das Nossas Senhoras que não 

rondam os principiantes. Fico zen, sem suspense ou terror. Penso numa 

autobiografia. Penso num ghost-writer para redigi-la, com cachê que nunca 

compre a felicidade. Afinal, são tempos finitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A LIÇÃO 

 (* Conto escrito por Sandra Godinho, baseado num post do Facebook) 

– Benção, vó! 

– Deus te abençoe, Miguel. Agora vá caçar o que fazer. 

Assim era minha avó: curta e pragmática. Não se deitava em afagos ou 

cortesias. Não perdia tempo com o que não fosse necessário. Também não 

perdia ocasião de ensinar.  Com ela aprendi que paciência é uma virtude para 

poucos. Um ensinamento que durou cinquenta anos até ser aprendido e nasceu 

graças ao sentimento forte, intenso e dedicado que ela nutria por sua vizinha. 

Deixe-me explicar. 

Eram vizinhas de porta, de sorrisos e afagos. Minha vó dividia com ela seus 

cachorros e a vizinha dividia com minha avó suas flores: margaridas, rosas, 

samambaias. Dividiam as bonecas e os cuidados quando uma ou outra caía 

doente. Minha vó frequentemente, sofrendo sufocada por crises de asma e 

bronquite. Quando gozavam de boa saúde, dançavam juntas em quadrilhas e 

bailes. Dividiram tudo até a adolescência, quando não puderam mais. Não sei 

se por ciúmes ou por competição. Vá entender a cabeça das mulheres! 

– Vou comer o pão de queijo da travessa, vó! 

– Não acabe com tudo como fez da última vez, Miguel. Estou esperando visitas. 



Tantas lembranças só atrapalham. Retomando… Minha avó teve dois 

namorados, mas a vizinha acabou lhe tomando os dois. Pior, acabou se casando 

com o segundo e fez questão de fazer a festa do casamento em frente à casa de 

minha avó, como um troféu, como uma vitória, como uma bofetada na cara. Foi 

então que o sentimento forte, intenso e dedicado por ela se intensificou. A vovó 

passou a chamá-la de A Vaca. Chamamento que não cessou nem mesmo 

quando minha avó se casou. Certo dia, meu avô se injuriou, disse que isso não 

estava certo. A vovó concordou de cara, o que nos surpreendeu. Disse que era 

um apelido muito machista e que para tudo havia limites. Foi então que 

renomeou seu desafeto por A Boi e uma batalha silenciosa entre as duas nasceu 

bem debaixo do nosso nariz. 

Vovó pagava moleques do bairro para tocar a campainha da Boi. Vários dias, 

várias horas, várias vezes. A mulher quase enlouqueceu. A gente ouvia o 

palavrório e o xingamento da casa ao lado sem saber direito o que se passava. 

Não desconfiei de nada, nem mesmo quando a vovó ria sem parar e sem razão 

aparente. Achei que era felicidade por ter o neto perto, mas criança nunca 

entendeu o mundo dos adultos em sua plenitude. Nunca atinei a razão da 

energia ser cortada justamente quando a vovó usava seu inalador, nem 

compreendi o sumiço dos cinco cachorros que a vovó teve ao longo dos anos. 

Somente à medida que eu crescia é que fui conhecendo a amplitude de seu 

sentimento, melhor dizendo, ressentimento. O que quer que fosse, era intenso. 

As galinhas que a Boi criava volta e meia apareciam mortas e em circunstâncias 

misteriosas. Certa vez, me lembro bem, vovó pulou o muro que separava as 

duas casas e envenenou todas as plantas da Boi com soda cáustica e querosene. 

Não sobrou nem um pé de boldo, exatamente para a infeliz não ter como aliviar 

seu estômago dos seus maus-tratos. Um selvageria, você pode chamar. Eu digo 

que a selvageria veio depois, quando a Boi caiu sozinha em casa e se machucou 

feio. Ficou gritando um bom tempo para alguém chamar a ambulância. Minha 



avó ouviu. E não só não chamou a ambulância como gravou os gritos de dor da 

coitada para ouvir depois. Ela tem essa gravação até hoje. É ou não é uma 

selvageria? Nova lição nasceu disso: mulheres são implacáveis na batalha, não 

tem misericórdia alguma por seus inimigos. A luta entre elas escalonava em 

grau, crueldade e consequências, como não devia ser. 

A polícia foi chamada a intervir. Veio tantas vezes na rua que eu logo conheci 

os nomes dos policiais. Chamava-os pelo nome, tamanha a familiaridade. 

Acabaram se inteirando da situação e dos fatos e hoje nem aparecem mais 

quando elas os chamam. Acham melhor não se meter e esperam que elas 

descubram um jeito de conviver. Fácil falar. Eles não conhecem nem A Boi e 

nem minha vó. Elas têm uma capacidade de foco incrível. E determinação. São 

capazes de ir até as últimas consequências. Acabaram relegadas a si mesmas e 

ao destino. 

Numa reviravolta shakespeariana meu pai se enamorou da filha da Boi. Os 

outros vizinhos não viram nisso surpresa alguma porque, a despeito da 

insanidade das mães, seus filhos sempre tiveram mais ou menos a mesma 

idade, frequentavam a mesma escola, iam mais ou menos nos mesmos lugares, 

cresceram juntos nas brincadeiras e nas desavenças das duas velhas. Os 

vizinhos acharam inclusive que a ocasião seria um bom motivo para a rusga ser 

desfeita, especialmente depois que os amantes marcaram a data do casamento. 

Não é preciso dizer que todos se enganaram: nem a Boi e nem minha vó 

compareceram à cerimônia. 

Uma afronta, um disparate. Uma traição, disseram as duas injuriadas a seus 

rebentos. Ao menos nisso elas concordavam. Passaram anos sem falar com os 

recém-casados, até que um dia as velhotas resolveram que o casal podia voltar 

ao convívio familiar e os acolheram. Pequenino, achei que o amor maternal das 



duas velhas falava mais alto, mas me enganei novamente. Queriam apenas um 

acesso à casa da inimiga. 

– Está na hora de você casar novamente, Miguel! 

– Não precisa se preocupar comigo, vó. Não tenho solidão. 

– Você precisa de alguém que te faça pão de queijo. Só assim para você deixar 

minha travessa em paz. Eu te falei que eu espero visita? 

– Falou, vó! 

– Então você está caducando! 

De caduca minha vó não tinha absolutamente nada. Era consciente de cada 

ideia semeada em sua mente, ainda que fosse disparatada. Consciente de cada 

palavra saída de sua boca, ainda que tivesse uma segunda intenção. Consciente 

de cada passo dado, ainda que ele implicasse numa derrocada moral. A vó fez 

amizade com a mulher do dono do comércio da esquina e tanto lhe atazanou a 

cabeça que conseguiu que ela convencesse o marido a não vender mais nada 

para a Boi. Assim fez com a mulher do padeiro, do açougueiro e do 

farmacêutico. A Boi tinha de dar uma volta imensa para ir em outro 

mercadinho, padaria, açougue, farmácia e o que mais fosse para comprar suas 

coisas. Os anos não esmoreceram a luta. Nem a raiva. 

Só a fizeram mais surda. Ao menos era o que a vó me dizia. Juntou um dinheiro 

da aposentadoria do marido e o fez instalar um sistema de som moderno e 

potente por toda a casa para tocar bem alto. Quero ouvir direito, ela dizia. Pela 

nora (aceita de malgrado, diga-se de passagem), descobriu o tipo de música que 

a Boi detestava e tratou de comprar CDs de música eletrônica, clássica e 

sertaneja que passou a ouvir sem parar. Vários dias, várias horas, várias vezes. 

E eu achando que seu gosto era eclético… Então ela soube que a Boi guardava 



uma arma em casa. Tentou de tudo para descobrir a combinação do cofre onde 

o vovô guardava a espingarda para caçar no interior. Não deu sossego ao 

coitado. E nem ao resto da família, que passou a viver em polvorosa, só 

aguardando a gota d´água que faria estourar um tiroteio, um miolo e derramar 

sangue. 

Balear inimizades era algo que ela faria sem pestanejar. Por essa e não por 

outra, o vô acabou se desfazendo da arma. Então a velhota descobriu (também 

pela nora) que a Boi acreditava em macumba. Azar dela. Minha vó não acredita 

em nada além de tormento, destruição e o Sílvio Santos (apesar dela nunca ter 

ganho um baú da felicidade). Vivia ranzinza, maquinando desgraças. Pior, 

acabou me intimando a auxiliá-la, me fazendo procurar no google fotos de 

despachos e imprimir os que eu achasse mais trabalhosos para ela reproduzir 

em detalhe e maldade. Minhas mãos ficaram sujas também. Mas eu não podia 

fazer nada se os laços em nossa família eram mais fortes. 

Tão fortes que a Boi acabou encontrando uma bacia com farofa e galinha bem 

no portão da sua casa. E saquinhos de pano com ervas pendurados nas árvores 

em seu quintal. E um saco de veludo aromatizado com um papel com seu nome 

dentro bem embaixo de sua cama. A Boi jurou que foi escrito em sangue. Eu 

não acredito que fosse sangue, mas sinceramente, não sei o que pensar a esse 

ponto. Foi a filha da Boi que contou que sua mãe tinha chamado um benzedor 

para rezar toda a casa e tinha cobrado absurdos trezentos reais para o serviço. O 

primeiro de muitos. O caso deu o que falar e chegou ao ápice quando meu pai, 

para não desfazer o casamento, foi obrigado a confessar que tinha sido ele a 

entrar na casa da Boi e colocar o artefato de macumba lá. Melhor o marido que 

seu filho, sempre sujeito a chuva e trovoadas, tapas e bofetões. Foi outra lição 

que aprendi com minha vó: fazer-se um inimigo de uma pessoa criativa e com 

muito tempo livre era uma ideia equivocada. 



Então, quando já cinquentão, minha mulher me viu abrindo a porta de casa 

antes de eu estourar a paciência, tive um vislumbre, um dejá vu, uma réstia de 

passado vindo me cobrar os malfeitos praticados contra minha outra vó, a Boi: 

– Já vai sair, Miguel? 

– Vou a mercearia comprar cigarros. Antes que diga qualquer coisa, querida, eu 

não demoro. 

– Aproveita e compra um pouco de chumbinho. 

– Chumbinho? 

– Está surdo? 

– Não, meu amor! 

– Então você está reclamando? 

– Claro que não, querida. É que eu pensei… 

– Você não pensa, Miguel. Não sabe nada do que acontece aqui em casa. Vá e 

não demore. 

Foi nesse exato momento que resolvi nunca mais voltar. Era homem, mas não 

era bobo. Eu nunca tinha visto um só rato perambular pela casa. 

 

 

 

 



 

A LIÇÃO II 

Claro que uma fatalidade podia ser vista sob mais de uma luz. 

Não fosse ter perdido o torneio de futebol naquele dia nunca 

teria enfrentado a vida como devia de ser. Evidente que não havia 

sido talhado para o esporte, por causa da gordura e da falta de ar, 

mas eu me esforçava. Sempre me esforcei. Depois, tantas boas 

oportunidades apareciam que bobo seria se não as agarrasse. Nunca 

me arrependi. E a vida me sorriu com uma mulher dedicada, um 

casal de filhos maravilhosos, amigos e viagens para o exterior. Mas 

era com meu filho que eu dividia meu tempo. Uma noite, o menino 

chegou todo entusiasmado da escola e veio falar comigo: 

“Pai, a professora ensinou uma coisa legal hoje.” 

“O que ela ensinou?” 

“Ela falou sobre o corrupto.” 

Eu engoli em seco. Com tanta coisa acontecendo no país, juízes 

sentenciando e condenando políticos, assessores e empresários. Não 

era um assunto fácil de abordar. 

“Sobre o que ela falou exatamente, filho.” 

“O corrupto é um animal.” 

“É um animal, filho?” 

“É sim, pai, e ele vive se escondendo.” 

“Esconde sim, filho.” 



“Precisa tomar cuidado pra não cair nas suas garras.” 

“Por quê?” 

“São afiadas.” 

“Afiadas é?” 

“Podem causar ferimentos.” 

Eu pensava se peculato podia ferir alguém, afinal, foi tudo 

para favorecer o partido. Nunca pensei sob essa perspectiva. 

“E ele é muito articulado.” 

“Articulado ele é, filho.” 

“Além de tudo é cavador.” 

“Cava muito, filho, onde tiver uma brecha.” 

“Ele serve de isca pro peixão maior” 

“Isso eu já desconfiava, filho.” 

“Pra pegar o bicho, só fazendo ele entrar pelo cano.” 

“Pelo cano?” 

“Cano de PVC, pai, com tipo uma bomba.” 

“Bomba?” 

“De sucção, pai!” 

E o menino acrescentou: 

“A estrutura do corrupto é muito delicada.” 

“Isso de jeito nenhum. Preciso falar com sua professora, filho.” 

“É sim, pai. Ele deve ser amarrado ao anzol, sem apertar 

demais. Tem gente que corta metade da cauda e da cabeça, e passa 

o anzol através delas, sem perfurar a parte central do corpo. É um 

crustaceozinho sem vergonha.” 



“Crustáceo, é?” 

“É, pai.” 

“Professora instruída essa sua. Agora vai dormir, vai.” 

Uma semana após essa conversa, Tadeu foi preso, julgado meses 

depois e encaminhado para o presídio de Contagem em Minas Gerais. 

Soube-se que sua chegada já tinha alterado o esquema de segurança 

da penitenciária porque o sistema de monitoramento de conversas 

dos presos tinha detectado ‘possíveis ameaças’. Descobriu-se que os 

líderes do Comando Mineiro de Operações estavam combinando 

um plano para arrancar dinheiro do operador de sistema. Dinheiro, 

posses e poder eram sempre bem-vindos em qualquer facção. Tadeu, 

na cadeia, suspirou: 

“Vida difícil essa de corrupto. Mas delicado, nunca.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

NANA NENÊ 

Nana nenê 

Que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça 

Mamãe volta já 

O nascimento dela era uma novidade, o primeiro filho, o primeiro sopro, o 

primeiro sono. Quis enxergar nela as marcas que insistimos em procurar nos 

recém-nascidos que a fazia nossa. A marca de nascença, o nariz de um, a boca 

de outro, no choro estridente que não cessava. Chorava e estendia os braços em 

agonia para que a protegesse, aliviando-a da dor, da cólica, do casulo que agora 

lhe faltava, do desabrigo que tão cedo a atormentava, aquela primeira casa feita 

de calor e carne. Vi-me impelida a protegê-la das artimanhas do mundo, 

resistindo, resistente, estreitando-a ao peito na aflição de quem busca saciar, 

sentir seu corpo pequeno na avidez dos lábios que chega aos mamilos e que não 

cessa até o leite minar-lhe a fome infame, infinita. Um desejo ainda tão pequeno 

feito ela. Saciada, ela resmunga, incomodada com o descostume, talvez a 

claridade excessiva lhe cause o incômodo indesejado. Chora até voltar a dormir 

num silêncio inocente que trato de velar. 

Ciranda, cirandinha 



Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

O crescimento dela era uma novidade. Eu a observo crescer, balbuciar palavras 

entre tentativas e erros até que a linguagem se firme. Ela ainda se reconhece na 

imagem do outro, no corpo do outro, na exigência do outro, pai, mãe, avô, avó. 

Faz birra, faz manhã, faz dengo. Exige cuidados, exige braços, exige colo com 

seus olhos azuis cristalinos e cabelos cacheados que fazem lembrar um anjo. 

Transita pela casa, deslocando móveis, jogando tudo ao chão, abrindo espaços, 

abrindo sorrisos nos rostos compassivos de pais que se enlevam com sua figura 

pequena, determinada em sua energia desmedida. Apega-se à boneca que não 

fala feito ela, também boneca, a queridinha do papai. E da mamãe. Roda, roda, 

roda, feito um carrossel no parque de diversões. Roda acompanhando o 

mundo, acompanhando os dias e as noites que nunca param. Roda porque se 

sabe segura nos pés que a sustentam, nas mãos que a guiam, ainda servindo de 

modelo a um ser em formação. Entre seus lábios finos de boneca, um lápis 

branco se faz cigarro, fingindo soprar a fumaça, fingindo tragar, empenhando-

se a imitar o pai que a vê com orgulho indisfarçado. Ele a vê sua, a boneca de 

porcelana que sempre será do mundo, sem se dar conta que é emprestada por 

Deus num pacto conivente. Sua militância começa cedo. Já mostra gênio, apesar 

das vagas noções e das impressões duvidosas. Já demonstra que é difícil de se 

moldar aos padrões estabelecidos, questionando regras e indagando porquês. 

Diz que quer casar. O pai se assusta. Casar aos cinco anos? Também quero 

mandar em alguém, ela responde sábia. Eu volto a reordenar a vida, 

repactuando similaridades, ordenando o álbum de fotos em marcações 

cronológicas para sentir que tudo volta ao lugar. Não volta. O mundo gira 



rápido enquanto ela cresce sem pedir licença. Eu choro até voltar a dormir num 

silêncio inocente que trato de velar. 

Uni, duni, tê 

Salamê minguê, 

Um sorvete colorê 

Pra mim e pra você 

O amadurecimento dela era uma novidade. Aos poucos, ela foi se 

desvencilhando de nossas versões numa tentativa de se achar em seu próprio 

corpo, sua própria versão em nova linguagem, narrativas e discursos sempre a 

exigir liberdade, sempre a exigir independência. Fechou-se em seu próprio 

casulo, o quarto vertido em clausura. Mas ao proteger-se, afastou-se da casa que 

se fez inóspita. Calei. Calar era resistir. E ao resistir, permiti que nova ordem se 

instalasse. Ela não se engajou mais em risos e banalidades, completamente 

alheia à mesa na hora do jantar. Nem em debates familiares que eu julgava 

frutífero. Nunca o eram a seus olhos. Mas partilhava conversas com colegas no 

quarto recôndito, companheiros de lutas diárias, eles também adolescentes 

convocando aliados. Permaneciam reclusos, mesmo com o passar das horas, 

mesmo com o passar dos dias, fumando cigarros que eu pretendia que fossem 

de tabaco, a despeito do cheiro esquisito que empesteava a casa. Seria calar se 

omitir? Seria calar aniquilar-se? Viver era tão somente aceitar o despojamento 

de tudo o que nos era caro na fé inabalada de que o mundo girava em busca de 

um eixo, um eixo que nos sustentasse. Doía saber-me seu desabrigo e sua 

opressão, em diálogos que terminavam em choro, ou meu ou dela, enquanto o 

pai assistia a tudo com impotência, partilhando da minha aflição. As baladas se 

sucediam. As discussões também, assim como os namoros de pouca 

importância. Nunca fiz força em conhecer seus pretendentes, talvez porque eles 



servissem de afronta à moral e aos bons costumes da casa que ela não 

considerava mais sua. O pai chorou até voltar a dormir num silêncio inocente 

que eu tratei de velar. 

Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

O equilíbrio dela era uma novidade, especialmente ao som de Coldplay, que 

passou a ouvir em seu fone de ouvido, depois dos estudos. Formou-se 

advogada. Casou-se. Quando não há mais gritos, restitui-se o lugar de 

pertencimento. Quando não há mais gritos, restitui-se o sentido da vida, 

absolve-se a imobilidade tão angustiante quanto momentânea, numa euforia 

que perpassa o peito. O triunfo tardio de um desfecho feliz, coroado pelo 

nascimento do novo ser que perpetua a família. Quando não há mais gritos, as 

vozes fazem-se ouvir numa exortação coletiva que envolve os familiares em 

peso: pai, mãe, avó, avô. É um novo membro, pequeno como a mãe, boneco 

como a mãe, logo acalentado ao peito, sorvendo com a avidez dos lábios o leite 

materno para que o ciclo se feche, para que a vida siga, para que o futuro se faça 

antes que eu vá desse mundo que gira em seu eixo de sustentação. Netos. É a 

reparação que dá sentido à vida, ocupando as cadeiras vagas ao redor da mesa 

de jantar, lindos em sua inquietude, ocupando os porta-retratos com sorrisos 

gratificantes. Vem-me um cansaço ancestral, nessa noite em que tudo parece 

exaurido, a euforia cedendo a uma prostração inapelável. Com meu olhar 

errático, procuro focar num ponto específico do quarto, o ordenado álbum de 

família que descansa em cima da mesinha de cabeceira. Eu só sinto dor e não sei 

de onde vem. Procuro focar meu olhar para além dos remédios, para além das 

fraldas, para além desse corpo cheio de acenos, pronto para a viagem 



derradeira. Meu velho virá em seguida, ele também desejoso de partir. Ele 

também calado, ele também resistindo. Calma, mãe, vai ficar tudo bem – eu 

ouço minha filha falar ao longe, muito longe. Até que ela começa a cantar. 

Nana nenê 

Que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça 

Mamãe volta já 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÓ DE RENDEIRA 

Dona Firmina, que já não tinha as mãos firmes, arrastou com dificuldade a 

cadeira para junto da janela, buscando na claridade a guia dos olhos. Olheiras 

azuis, córneas esbranquiçadas, insones de dias, preocupadas a encarar o corpo 

que apodrecia a cada segundo e com a missão que ainda não cumprira. Ela 

desejava a luz branca, o céu, o teto da santidade humana o qual ainda não 

podia encontrar, mesmo a natureza expulsando-a da terra com a pressa que 

nunca teve razão de ser. 

Depois da cadeira colocada no lugar de costume, arrastou o cavalete de 

madeira, deitando a almofada cilíndrica em seu encaixe no topo. Depois, 

alcançou o pique, o molde em papelão que guardava o desenho da renda. O 

caminho de mesa ficaria bonito na mesa de jantar, relíquia de rendeira 

velha. Rendida. O desejo de terminar o pontilhão colorido em renda de bilros, 

premente nos dedos de juntas retorcidas como galhos secos. Murchos na pele 

enrugada que deixava antever as veias azuis ainda pulsantes. Toda ela murcha, 

sem se deixar fluir, sem abandonar a ampulheta da existência cuja areia virava 

em dias e noites sem qualquer conforto. Devagar. Caminhou pela sala. Dois 

passos. Lenta. Tremedeira. Era mãe. O eterno retorno. 

Alcançou as linhas: branca, rosa, azul e violeta. Devagar enrolou as linhas nos 

bilros. Devagar prendeu com alfinetes o pique em cima da almofada. A carta 

amassada em cima da mesa. O velho Quirino a acompanhava com o olhar. O 



que olha, velho? Perdeu alguma coisa? Nada. Então senta que está me dando 

gastura. Estou bem em pé. Senta, Quirino. Não me ouve? Aqui está cheio de 

mosca, Firmina. Se aquieta, velho. Acho que agora você está pronto para 

escutar. 

– Mães mentem por um bem maior. 

– Mentiu para mim, velha? 

– Menti para todos porque vivo de medo. É ele que me faz pulsar, que me 

percorre as veias e distingue o que é certo e o que é o errado. Às vezes, nem 

isso. Uma coisa eu sei: ele nunca é suficiente. Nunca é. 

– Tá variando, Firmina? 

Então a velha separou quatro bilros, dois em cada mão, e recomeçou a tecer o 

desenho de tom pastel bem suave, diáfanos como a luz do sol que iluminava 

seu rosto de defunto. 

– Menti sobre minhas filhas. 

– Explique-se. 

– Dália enxergava a vida cor-de-rosa. Vivia de amores, tão logo matava um 

criava outro. Sumiu para o sul na garupa de uma moto. Capacete na cabeça, 

luva na mão, alpercata de couro no pé abraçando sabe-se lá deus quem. Idas e 

vindas. Para cada país, um cartão postal e uma saudade no bojo. Me acabei de 

tanto chorar enquanto ela abraçava todas as experiências do universo. Fome de 

dinossauro. Sempre se alimentou dos meus gritos. Nem chegou a se despedir. 

Arranjou seus trapos e partiu. O motoqueiro não foi o primeiro, mas foi o 

último. 



– Agora entendo porque nunca a menina vem lhe visitar. Não precisa continuar 

com a prosa, comadre. 

– Preciso. Ao revelar meu segredo, eu o presenteio com minhas cicatrizes, 

aquilo que guardo de mais profundo. 

– Certos abismos devem permanecer na escuridão. 

– Não quando se está prestes a ser expulsa do corpo. 

Firmina trançava os bilros com as mãos, para cima e para baixo, tecendo uma 

renda delicada. Arranhou a garganta, engoliu o choro, engoliu a lágrima e a dor 

na boca do estômago enquanto Quirino se aperreava com as moscas que 

voltejavam ao redor. A velha esparramou suas cicatrizes um pouco mais, como 

se fosse um ciclone prestes a partir em espiral acima da terra, sem deixar nada 

no lugar. 

– Hortênsia traz uma frieza que a traga para o ralo, feito a água azulada que 

corre no açude. A própria tormenta inundando os sentidos, perdida em seu 

próprio labirinto de amargura. Não foi sempre assim. Quando jovem era alegre 

e brincalhona, mas, depois que as irmãs arranjaram família, foi atravessada pela 

inveja, sem um fiapo qualquer de sanidade. Grudou-se ao pai e tratou dele com 

fervor até sua morte. E se Margarida ou Violeta o vinham visitar, Hortênsia as 

espantava feito moscas mal queridas, sol nos olhos cegando, febre de raiva 

ardendo no corpo, com medo de que as irmãs o roubassem em afeto e atenção. 

Uma praga que borbulhava em seu corpo maduro e a transformava em ferida 

viva, espinhenta, escudeira dos pais e da casa. Território fixo que ela achava por 

bem defender. Latindo. Latindo sempre com ganas de avançar. 

– Descanse um pouco, Firmina. 

– O latido não finda, o cão é persistente. 



– Tome, beba um pouco d´água. 

– Estou quebrada, Quirino. O cão saliva, pula no meu peito, investe suas garras 

afiadas, morde meu ombro e coração com a mesma voragem. Tenho medo que 

vá na minha jugular e acabe com minha vida, que já acabou faz tempo. 

– Não precisa falar, Firmina. Ninguém lhe cobra nada. 

– As mães são sempre cobradas. Por isso elas se entendem. Entendem os sinais. 

Entendem a linguagem dos filhos que nunca mudam. Se desejo a luz branca ao 

fim de tudo, devo continuar. Aproveito que Hortênsia saiu para a venda. 

– Se lhe traz consolo… 

– Margarida me tem um amor imaculado. Desde pequena, desde sempre, desde 

que veio ao mundo, presa a um cordão umbilical que nunca foi cortado e que 

nos preenche de certo modo. De tudo eu me lembro, Quirino. As lembranças 

nos fazem imortais. E quando eu me for, ainda não terei partido porque eu vivo 

nela, ainda que os traumas estejam amontoados, ainda que as brigas sejam 

relembradas e as injustiças tenham se acumulado.  Os netos se afastaram, 

surpresos com o grotesco da criação, da minha criação. A mãe deveria manter 

aberto o caminho para o retorno. Mas Hortênsia não permite, nunca permitiu 

nada às irmãs. 

– E Violeta? 

– Escreveu uma carta. Uma explicação servida de bandeja. Difícil engolir. 

– Mas ela vem te visitar de quando em quando. 

– Violeta se preserva, assim como seus filhos há muito aprenderam a se 

preservar. Roxa de raiva, mística em sua crença de que nossa família é um 



cancro que deve ser destruído. Essa acabou cortando o cordão umbilical afinal. 

Não que faça diferença porque somos muito similares, guardamos – cada uma a 

seu modo – a sensação insaciável de pertencimento que nunca se concretiza. 

Somos todos bichos entupidos por traumas, teimosos em prosseguir. O gosto 

amargo na boca já é um cheiro de pós-vida. 

A sala caiu num silêncio, quebrado somente pelo encontro da madeira dos 

bilros. Um ruído estridente que ecoava pela casa vazia. 

– A comadre está delirando… 

– Ao menos nesse caminho de renda minhas filhas estão reunidas, cada uma 

com sua cor. Minha missão está completa, afinal. 

Dona Firmina tentou se mover, mas já não havia pernas, apenas um par de asas 

gigantes que farfalhavam o ar rumo ao céu. 

  

 

 

 

 

 

 



 

ENTRE O SER E O SONHAR 

Pobre Maria. Eu disse a mim mesma assim que senti o filete de sangue 

descendo pela coxa. Não sabe que o mundo te engasga com promessas de 

amor? Não sabe que são poucos que o receberão? Não sabe que a vida é feita de 

tragédias? Um covarde batendo na mulher, um vagabundo satisfeito com o 

incesto cometido, um patrão avançando em lençóis emaranhados no meio da 

noite, o cheiro de sexo incapaz de devolver a insipidez anterior. Não era 

ingênua. Tentei a todo custo parecer limpa, para não chamar a atenção da 

patroa. E assexuada, para não chamar a cobiça que já se estampava na face do 

patrão toda vez que cruzava a sala com balde e escovão. Limpar a sujeira que 

pairava nos cômodos. Um incômodo. Nem toda sujeira era fácil de sair. 

Pobre Maria. Taí o resultado da sua fanfarronice, ecoando no ventre inchado de 

alguns meses que tentei disfarçar com roupas largas. Tragédia. Era o cheiro de 

carne mastigada, comida e magoada. Tragédia. Era o olhar que gotejava 

imundície, pingando em mim seu suor alvoroçado. No mês seguinte, a falta de 

regras. A desgraça. Se vira, ele disse, com as feições tão endurecidas que nem 

parecia humano. Um animal que só se importou com a esposa. O que ela 

poderia fazer comigo? O que poderia tirar de mim que ele já não tivesse tirado? 

Se ela souber, te manda embora no ato, adeus cama e roupa lavada, ele disse, 

como se fossem de graça. Dependiam de mim para organizar suas rotinas, 

trabalho de uns, escolas de outros. Ameacei contar. Então descobri que era o 



mesmo tipo de homem que meu pai, que grita e estapeia a face. Dinheiro para 

clínica não havia. Só para beberagens e mandingas. Com sorte. 

Pobre Maria. Não sabe que os sonhos são tirados com violência? Que a vida 

acorda com mãos arrancando botões das calças, mãos de desconhecidos que 

passeiam por genitais, por cima da calça, em ônibus, mãos de desocupados 

atacando na calçada? Elas sempre me alcançam, veem em mim algo que já sei: 

não tenho poder. Não sou ninguém, menos que ninguém, sou uma mãe em vias 

de despachar um rebento. A decepção é fácil. O ódio é fácil. É dele que vivo 

enquanto meu filho escorre pelas pernas, se esvaindo em sangue. Sangue do 

mesmo sangue, carne da mesma carne, eu e meu filho caminhando em 

movimentos opostos, um por repulsa e o outro por acolhida. Que não vai 

acontecer. Uma cólica mal disfarçada no meio das entranhas, tingindo de 

vermelho o gramado verde do jardim.  O pequeno morreu sem abrir os olhos, 

sem gemer ou chorar, como se já tivesse feito muito na vida, como se tivesse 

pressa em se desfazer. 

Pobre Maria. O desespero maior que o ódio. Encravo as garras afiadas de dor 

na terra avermelhada, no silêncio feito de ausências. Tantas. A família tinha ido 

à praia curtir o feriado. Lavar as preocupações, relaxar. A mim, resta a 

indignação que nunca é pouca em mundo de poderosos. Chora menos quem 

pode mais. Eu choro. Muito. Fertilizo a terra com meus fluidos, exalo dor em 

frequência invisível e me prostro, fazendo do chão a cama que nunca é desfeita, 

cama que é cova. As unhas se embrenham dentro da terra fertilizada, 

alcançando minhocas. Tristeza maior que o desespero. É quando sinto meu 

cotovelo estalar feito asa de pomba. Um espasmo que não causa pânico, mas 

alívio. Posso esticar as penas um pouco mais para cima, como se me preparasse 

para alçar voo. 



Pobre Maria. Alucino. A tristeza tomando conta, infligindo ao corpo o 

descompasso da mente. De outro estalo, e não sinto mais o peso da cabeça, só o 

peito avantajado, quase inflado. Orgulho ou coragem, não sei ao certo. É ele que 

me desequilibra e me tira do eixo. Olho para baixo e vejo penas brancas 

recobrindo o corpo, imenso em relação ao resto. A boca, agora bico, afunda na 

terra úmida à procura de minhocas. As que encontro são rasgadas em dois, de 

imediato, impedindo seu rastejar à superfície para que nunca busquem ar. Ou 

consolo. A superfície não lhes pertence. O alívio não lhes pertence, só o 

desespero. Que morram todas. Encolho minha cabeça ao corpo que agora me 

serve de ombro. Amigo. Aberto. Atávico. Sina sinistra da espécie que se 

autoconsola. E tudo aceita. Já não lavo, nem varro. Tudo vai passar. Tudo vai se 

arrumar. Tudo está no lugar como tem de ser. Vou repetir muitas vezes até me 

convencer. Desculpe se sonhei errado. Desculpe se vi bracinhos pequenos ao 

redor do meu pescoço, mãozinhas tímidas segurando meu dedão à espera de 

guia. Eu procuro uma guia. De repente, um vento fresco ferindo o ar. Um rufar 

de asas e uma vastidão de vontades, o sentido de orientação aguçado à procura 

de novas clareiras para se empoleirar. Harmonia depois do dilúvio. Varrer 

agora, só se for o horizonte. Rola da paz muitos queriam, mas poucos podiam 

ter. 

 

 

 

 

 



 

O JOGO DE DAMAS 

O tabuleiro. 

Mais de dois milhões de pessoas na praia preparam-se para a virada. No palco, 

montado em frente ao Copacabana Palace, Cidade Negra. Negra como o véu da 

última noite do ano. Belo. O maior espetáculo do planeta. Anita, com seu ‘Vai 

Malandra’. A última noite do ano é uma cadela no cio. É uma lacuna a ser 

preenchida com outras formas. Na areia, copos de plástico se erguem cheios de 

cidra e cevada para espantar o sono. E o grito, que quer escapar. O mijo também 

escapa. O alívio é sentido no calcanhar. Cálido. Casto. Feito de urgências. O rio 

amarelo escorrendo. Nojento. Nojenta. Não há banheiro químico que chegue. Só 

chega o foguetório espocando. E os rojões que explodem os latidos dos cães na 

vizinhança na espera infinita que, de repente, finda. 5, 4, 3, 2, 1. Começou! 

Dama Branca. 

Ariel tem pressa de pular as sete ondas no mar gelado. Prepara a oferenda que 

vai lhe garantir boas energias e que tudo se realize conforme seus sonhos. 

Sonho. Corrige-se. Apenas um. Ser gente. Ser uma mulher plena. Solta o barco 

feito de garrafa de plástico. Leva rosas brancas, gotas de perfume de alfazema e 

uma vela azul ao sabor da maré. O embalo é igual ao destino. Incerto. Não se 

preocupa com o lixo que vai criar, nem no risco que vai causar a algum animal 

devido o material não ser reciclável. Mas ela quer se reciclar. Quer ser outra, 



sendo a mesma, não uma promessa que ainda não se cumpriu. Que ainda não 

se realizou. Faz uma prece. Iemanjá, purifica meu corpo e abra meus caminhos 

com chave de ouro. Tudo brilha. Ofusca. O palco ainda montado, os mendigos 

ainda desocupados, as putas ainda de vigília. E os catadores prestes a limpar a 

sujeira do cenário em sombras. 

Dama Preta. 

Dagmar tem pressa de pular as sete ondas no mar gelado. Também quer fazer uma 

prece. Que o novo ano abra caminhos com chave de ouro. Não porque deseja, mas porque 

merece. Merece se dar um tempo da rotina que a engole. Que não a faz viver, mas 

morrer um pouco a cada dia. Veste-se de acordo com a ocasião. Branco. De paz. É só o 

que ela quer. Short e camisa amarrada na cintura. Umbigo à mostra. Cara à mostra. 

Peito aberto. Para o que der e vier. Assim, no meio da multidão, ela é igual a todo 

mundo. Não importa se é negra. E prostituta. E se seu turno acabou de acabar. Mas ela 

se engana. Não é igual a todo mundo. Mas não quer pensar nisso agora. Já basta o dia 

que teve. Quer a noite para sonhar. Quer a noite para se resgatar ao mundo dos vivos. 

Ninguém ganha o céu se não passar pelo inferno. Quer voltar a habitar a terra. Terra 

que não para de rodar sobre seu eixo numa indiferença que machuca. Está em busca de 

calor. Afeto? Aí já é pedir muito. Não tem ilusão. Não mais. Apesar do verão, a noite 

está fresca e ela sente frio. Junta-se a todos na areia para se acolher. Ao menos, a 

sensação. 

Dama Branca. 

Que tudo se realize no ano que vai nascer. Crédula. De qualquer palavra que 

alivie sua existência. Uma mulher alienígena. Uma aberração dos desígnios 

divinos a meio do caminho entre um sexo e outro. Essa imutabilidade entre 

gêneros que faz seus pensamentos não cessarem de se rever. Uma mulher presa 

a um corpo de homem. Um erro. Quer pedir. Pedir sempre. A Deus e ao diabo. 



Agora a Iemanjá. Antes de soltar seus demônios. Antes de gritar para que Ele 

acorde. Antes de acordar o mundo, sempre cheio de preconceitos. Antes de 

urrar e rosnar, a mostrar que é gente que também chora e ri. A inexistência a 

parecer existência. Deus e o diabo na terra do sol. Sol é o que ela queria. E calor. 

E o dar de mãos. Ariel esbarra no moço à sua frente que lhe dá bola. E um 

sorriso. E saem. E se embolam na boca de um beco qualquer. E Ariel dá de 

ombros. E dá um beijo. E dá de cara e de costas. E tudo brilha no cenário em 

sombras. 

Dama Preta. 

Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Crédula. De qualquer caminho que 

alivie sua existência. A tarde foi de desgosto. O gosto foi de amargura, o filete de sangue 

foi coagulado no canto da boca. Dagmar aproveita a água da praia para lavar a ferida. 

Que nunca cura nesse ofício que a obriga a descer, a descer sempre, e que acaba em uma 

espiral de pânico. Um roteiro de abusos que ela conhece de cor. Os maus-tratos, os 

animais e a cópula. É só sexo. E ofensa. E opugnação. No beco, o cheiro de bebida. No 

beco, os gemidos ecoando nas paredes cheias de fendas. No beco, o chão imundo. O bicho 

de quatro era ela. E o tapa. E o soco. E o nojo. Os gritos também eram dela. Subjugada. 

Violentada. Impotente. Quem acredita em puta? No escuro, ninguém repara se ri ou se 

chora. Seu sonho? Conhecer Paris. E a Pont des Arts, com cadeados para aprisionar 

corações. Só os corações. A coleção de recortes de reportagens sobre Paris é seu vício. Ela 

sonha. E tropeça na areia. E esbarra no moço à sua frente. Ela não dá a mínima. Ele dá 

um sorriso. E saem. E se embolam na boca de um beco qualquer. E Dagmar dá ouvidos. 

E dá um beijo. E dá de cara e de frente. E tudo brilha no cenário em sombras. 

Dama Branca. 

 O cheiro de sangue subiu do chão do beco na manhã seguinte, junto com o 

cheiro de lixo que os catadores não deram conta de limpar. Sangue com gosto 



de cerveja. Sangue com gosto de suor. Sangue com gosto de gozo. Mais um 

encontro arruinado na violência que a cidade não se acanha em mostrar. 

Estatística, o delegado diz, como se assim explicasse tudo. O corpo 

parcialmente de bruços, não permite que o rosto se revele. Não de todo. Os pés 

enormes, expostos nas sandálias de tiras, as unhas pintadas de um rosa 

esmaecido, a maquiagem barata, um par de brincos pingentes em forma de sol. 

Dourado e ofuscante. A mãe da vítima surge da multidão, forçando a passagem 

pelos policiais que teimam em lhe barrar. Chora, grita e se descabela. Confere se 

está tudo lá: dois braços, dois pés, duas orelhas, dois olhos cor de azeitona, o 

pomo-de-adão. Somente o membro foi extirpado, como erva daninha. No lugar, 

um buraco, um vazio sanguinolento, um sonho realizado. O pênis foi achado 

adiante, perto de uma lixeira. Ainda rijo. Uma vela azul como oferenda para um 

mundo que nunca acorda. 

Dama Preta. 

O cheiro de maresia subiu do chão do beco na manhã seguinte, junto com o cheiro de 

lixo que os catadores não deram conta de limpar. Maresia com gosto de cerveja. Maresia 

com gosto de suor. Maresia com gosto de gozo. Mais um encontro forjado na paixão que 

a cidade não se acanha em mostrar. Estatística, o delegado diz, a cidade é maravilhosa e 

Cristo está de braços abertos pronto para amar. O corpo parcialmente de bruços, não 

permite que o rosto se revele. Não de todo. Os pés expostos nas sandálias de tiras, as 

unhas pintadas de vermelho, a maquiagem exagerada, um par de brincos pingentes em 

forma de sol. Dourado e ofuscante. Dagmar se recosta na parede cheia de fendas. Nas 

mãos, a carteira do rapaz esquecida entre um gemido e outro. No interior, uma 

passagem para Paris. E euros. E dólares. Confere se está tudo lá: dois braços, dois pés, 

duas orelhas, dois olhos cor de azeitona. Não está sonhando. Não se ilude. É tudo real. 

Somente o azar foi extirpado, como erva daninha. Vai conhecer Paris. E a Pont des Arts, 

com cadeados para aprisionar corações. Vai pedir. Pedir sempre. Porque a sorte só vem 



para aqueles que rezam o terço sem medo de se perder no inferno e tornar a habitar a 

terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A AJUDA 

De: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

Enviado: terça-feira, 2 de janeiro de 2018 

Assunto: Lucca 

Para: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 

  

Olá, Paulo! 

Se você está lendo esse e-mail é porque a curiosidade se tornou maior que o 

ódio, o que é  bom. Sinal de que a raiva decantou depois de dez anos de silêncio 

absoluto. Já era hora. De seguir com nossas vidas patéticas. De seguir com 

nossas mágoas. E, por mais que você tenha pensado que nunca mais iria ouvir 

falar de mim ou de seu filho, cá estamos. Aliás, cá estou. A pedir ajuda. Não 

pense que é fácil me despir do orgulho, mas acabo de assassinar meu amor-

próprio. Querendo ou não, você é o pai do Lucca, ainda que nunca tenha se 

importado com ele realmente. Agora não é mais menino, mas um adolescente 

rebelde em vias de ser expulso da escola. A terceira vez. Não para em 

instituição alguma, o menino virou um monstro. E desde que me casei com 

Ângelo me chama de puta. Exatamente como você. 



Aguardo retorno. 

Lea 

 

De: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 

Enviado: terça-feira, 2 de janeiro de 2018 

Assunto: Lucca 

Para: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

 

Prezada, Lea! 

Sua revelação não me deixou verdadeiramente surpreso, como se o desfecho 

fosse algo esperado. Sempre soube que não daria uma boa mãe. Peço 

encarecidamente que me deixe em paz e não volte a me importunar com um 

assunto que não me diz respeito. Aliás, há dez anos nada mais relacionado a 

você e a seu filho me diz respeito. Como deve saber, meu compromisso é com 

minha mulher e as duas filhas que tivemos. Peço que me esqueça. Siga sua vida 

que eu seguirei com a minha. 

Paulo. 

 

De: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

Enviado: quarta-feira, 3 de janeiro de 2018 

Assunto: Lucca 



Para: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 

Paulo, 

O que você está fazendo comigo, Paulo? Me matando aos poucos? Não acredito 

que não tenha mudado nada em dez anos de ausência. Custo a acreditar que o 

homem de mente tacanha que vivia comigo é o mesmo que vive agora na casa 

de muitos cômodos e jardins a perder de vista. O dinheiro não bastou para lhe 

dar o devido entendimento das coisas? Deixe-me esclarecer então. Não bastou 

ter minguado todas as noites à tua espera, aguardando-o à janela na esperança 

de que voltasse para casa depois da bebedeira com os amigos ou do jogo de 

pôquer? Não bastou? Agora quer matar nosso filho? Nosso, meu e seu. 

Infelizmente. Se pudesse, a paternidade do Lucca teria sido outra. Mas não se 

muda o passado. No máximo, aprendemos a conviver com ele. Eu olhava o 

relógio na parede. Seis e meia da tarde e nada de você aparecer. Meu rosto 

torturado de preocupação era só o que me restava. Sentada próxima à janela, 

com o rosário nas mãos, como se com ele aliviasse o peso do coração. Os dedos 

finos e frios passando de conta em conta, como se contando contas a espera 

terminasse. Presentes de Natal nunca vieram. Nem o Natal. ‘Ele deve estar 

fazendo algum serviço de pedreiro’, eu dizia a mim mesma, arrumando a 

lareira de alguma grã-fina que percebeu o reparo a ser feito na última hora. 

Bobagem. Meu peito afundava, suspirava. Nova conta. Nova prece. Nova 

esperança. Até dar as sete horas da manhã. Então eu o via entrar, fitando-me 

com olhos culpados. E sorrindo sem jeito, como se nada tivesse acontecido. Ao 

me aproximar de você, pude sentir o cheiro dela em suas roupas. Eu quis vê-lo 

ferido de morte, quis minar seu corpo assim como você minou o meu, sugando-

me a alegria junto com as forças. O sorriso insosso nos seus lábios quando me 

ofereceu dinheiro foi um acinte, como se fosse eu a puta e não ela, a outra com 

quem tinha saído e dormido nos últimos dias antes do nascimento do Salvador. 

Deixou as notas caírem ao chão. Abaixei o olhar, percebi seus sapatos novos, 



brilhando um sorriso de escárnio. Então avancei em sua direção e cravei meus 

dez dedos em sua pele reluzente. Dez dedos compridos arando de sangue sua 

face cínica. Nosso filho chegou nesse exato momento e percebeu o rosto 

queimando de dor do pai, os olhos queimando de dor da mãe. Estávamos todos 

cegos. Foi esse instante equivocado que Lucca guardou na memória. Uma 

ironia, não? A mãe transformada em animal. E puta. Espero que morra, Paulo. 

Ainda quero arrancar seus olhos, cegá-lo como a uma besta. Eu sou um bicho, 

machucado, sem fôlego para nenhuma outra oração. Você me sugou o sangue e 

todo meu amor. E seu filho culpa a mim por seu abandono. A mim, não a você. 

Você me trocar por ela, posso até entender. Ela é uma mulher de classe com seu 

casaco de pele, cachecol de cashmere, luvas e botas de pelica. E você, Paulo, 

deve ter remexido em suas gavetas, examinado seus pertences até a exaustão 

para conhecer melhor esse mundo que agora o serve. Sorveu o perfume de cada 

frasco, apertou em suas mãos calosas a lingerie fina, estudando as joias que lhe 

cobriam os dedos e cada item do vestuário dela como um tesouro o qual nunca 

poderia ter. Um mundo novo regado a uísque escocês envelhecido de doze anos 

e charutos cubanos que você deve guardar perto da lareira, ao lado de sua 

escrivaninha de madeira nobre onde seu laptop descansa.  Entendo ter me 

trocado por ela, mas não posso te perdoar por ter esquecido o próprio filho. Isso 

é um absurdo, até mesmo para um ser tão asqueroso quanto você. Esqueceu 

que somos todas a mesma mulher? A dor que dói em uma mãe dói em outra, 

ainda que por motivos diferentes. Duvido que sua digníssima esposa queira ter 

o nome de suas filhas envolvido com um meio-irmão fichado na polícia por 

roubo, arruaça, drogas e vandalismo. Ele não me ouve. Nem a ninguém. Mas 

sei que é o modo dele pedir colo sem pedir. Seja o pai dele, ao menos uma vez 

na vida. 

Aguardo retorno, 

Lea. 



  

De: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 

Enviado: quinta-feira, 4 de janeiro de 2018 

Assunto: Lucca 

Para: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

  

Lea, 

Comentarei apenas uma parte de suas lamentações. Um homem não precisa de 

uma tola que se acaba em serviços domésticos sem se importar. Você sempre 

andou em farrapos que lembravam minha própria pobreza. Sempre cansada, 

rosto magro e castigado, longas mãos ossudas, deitada no quarto olhando o 

teto, um mausoléu frio como uma geladeira. Uma parasita da vitalidade. Sua e 

minha, despenteada, desarrumada, com olhos vazios e andar triste, chorando 

até inchar o rosto. Pouco agradável de se ver e, com o passar dos dias, tornou-se 

uma paisagem deprimente que me convidava ao desvio. O Natal se tornou a 

lembrança do ano velho morrendo e eu dentro dele. Eu precisava renascer, em 

copos de uísque que foram me liberando em doses, em passos silenciosos e um 

vago chauvinismo que ainda não me acanha. Não quero mais falar sobre essas 

banalidades. Espero que tenha entendido. Quanto ao menino, traga-o na 

próxima quarta-feira para uma visita. Verei o que posso fazer. 

Paulo 

  

De: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 



Enviado: quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 

Assunto: Lucca 

Para: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

  

Olá, Lea! 

O que posso dizer? O destino e seu arsenal de acontecimentos imprevisíveis. 

Quem poderia imaginar que eu e Lucca daríamos tão bem? Mais que uma 

conjunção perfeita de ideias, uma conjunção de sentimentos que nos lembra que 

somos feitos da mesma carne e sangue. Há um conforto em saber que ele 

carregará meu sobrenome como herança. Gostaria de pedir sua autorização 

para levá-lo a Paris no próximo mês. O garoto quer conhecer o Vale do Loire, o 

Mont Saint Michel, o Louvre, as praias de Côte d´Azur e Montmartre. Eu lhe 

devo isso. 

Aguardo retorno, 

Paulo. 

 

De: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

Enviado: quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 

Assunto: Lucca 

Para: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 

  



Seu grande filho-da-mãe, 

Me tirou o passado e agora meu futuro? Pensei que tivesse algum sentimento 

em um canto qualquer perdido dentro do seu coração de cimento. Coração de 

cimento, corpo de cimento, sentimento de cimento, frio e calculista. Quer tirar 

meu filho também? Ainda que ele não nutra por mim nenhum reconhecimento, 

ele é e será sempre meu menino. Rebelde ou não. Drogado ou não. Esse é o meu 

legado. Você continua sendo o mesmo cão que late sorrisos. Lamento o dia que 

o procurei. 

Nos esqueça. 

Lea. 

  

De: Carolina Hickman (carolina.hickman@outlook.com) 

Enviado: quarta-feira, 10 de janeiro de 2018 

Assunto: Confissão 

Para: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

  

Cara Lea, 

Deve achar estranho estar recebendo um e-mail meu. Relutei muito em escrevê-

lo, confesso, mas acredito que ele se faz necessário. Você tem razão ao dizer que 

que somos todas a mesma mulher. Como vê, eu tenho acesso ao computador do 

meu marido, ainda que ele não saiba. Evidente que este será nosso pequeno 

segredo. Compreenda que toda mulher luta com as armas que tem. O que não é 



exatamente uma novidade. Somos farinha do mesmo saco, eu diria, por mais 

isso que soe vulgar. A verdade é que, assim que pus os olhos no Paulo, eu o 

quis para mim. O peito largo, o suor porejando nos braços, as coxas másculas e 

bem torneadas. É nisso que a solidão e a melancolia sofrida nos transforma, em 

pessoas deploráveis a mendigar atenção. Usei as armas que tinha – palavras e 

poder – para conseguir o que queria. E eu sempre consigo o que quero, cara 

Lea. Você e seu filho não tinham a menor chance. Um dos ensinamentos de meu 

pai: todos têm um preço. O de Paulo era barato, uísque escocês, charutos 

cubanos, dentes bem cuidados na boca carmim, os quadris de uma mulher fina 

rebolando como um ninho de serpentes. Para recrutá-lo, insinuei serviços 

estapafúrdios aqui em casa. Eu o fiz derrubar muros, paredes, portas, portões, 

ajustar o fogo da lareira que funcionava perfeitamente bem. Ignorante. Ele 

nunca percebeu as sutilezas das indiretas. Arrombar as portas e tomar posse do 

que já era dele. Então sugeri ainda mais, acenando com braços carnudos o 

quarto que já ecoava os prelúdios de inquietação antes mesmo de colocar 

nossos corpos sedentos dentro dele. Foi uma noite soberba, a da compra 

definitiva, nosso acordo firmado entre gemidos e sussurros para revelar tudo o 

que eu tinha a lhe oferecer. Evidente que o preço que ele pagou foi alto: a 

renúncia ao filho e à ex-mulher. A desculpa que arranjou foi pouco importante. 

Acordo a que ele tem se mantido fiel até agora. Vivemos muito bem durante 

esses dez anos, mas o destino está sempre querendo medir forças comigo. Paulo 

está doente. Terminal. Não vou me prolongar em detalhes. Tudo o mais é 

desnecessário além desse fato. E a notícia de sua morte o abalou. Fez com que 

ele revesse conceitos. Remorso, qualquer coisa parecida. Somente isso explicaria 

o desejo de ter o filho perto de si, mais que as filhas. Seu pedido de ajuda, Lea, 

serviu como uma luva aos seus propósitos. Ainda que ele tenha relutado a 

princípio. Acredito que por medo. Ou receio de não ser amado pelo filho. 

Bobagem, o menino o adora. O destino e seu arsenal de acontecimentos 

imprevisíveis. As culpas que carregamos são pequenas infiltrações que nos 



minam por dentro, capazes de desmoronar muralhas. Talvez o remorso o tenha 

minado de certa forma. Mas minha fortaleza é meu marido. É ele que me faz 

renascer e vicejar. Ver seu dedo fino, que já não segura nossa aliança de 

casamento, é uma bofetada na minha cara. Uma ironia, não acha? Ele culpa a 

mim por seu abandono. A mim, não a você. Ainda que ele não diga palavra. Eu 

o conheço bem. Bem demais. Sei que ele gostaria de ter o filho perto nos seus 

últimos dias. Sei que é o modo dele pedir colo sem pedir. Então, eu lhe peço, 

deixe o menino viajar conosco. É algo que posso suportar. Meu preço a pagar 

em nosso acordo. Só não peço desculpas pelo que fiz. Entenda que não me 

arrependo de nada. Foram os anos mais felizes da minha vida. Tenho certeza de 

que Paulo vai voltar a sorrir e esse instante equivocado de alegria genuína será 

o que vou guardar na memória. 

Sem mais, 

Carolina Hickman 

  

De: Lea Bernardi (leabernardi@hotmail.com) 

Enviado: quinta-feira, 11 de janeiro de 2018 

Assunto: viagem de Lucca 

Para: Paulo Gomes (paulo.gomes@outlook.com) 

  

Querido Paulo, 

As coisas que podem nos matar são as mesmas que podem nos reviver. Estive 

pensando bastante sobre o que você me pediu e acredito que seria muito 



egoísmo de minha parte não permitir que você conviva com seu filho. 

Compreendo que queira tentar consertar o que destruiu. O milagre da vida é o 

renascer, depois das cinzas e do desprezo. Expulse as tristezas pelas narinas 

com novos ares. O ano continua novo no mês que se inicia. Ainda há tempo 

para se renovar e ter esperanças. Boa viagem. Cuide bem do nosso filho. 

Um beijo, 

Lea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOMBA ALIENÍGENA 

Tique 

Taque 

Uma célula dentro do cosmos de um universo qualquer que por acaso é o meu 

universo de tempo e espaço só universo de dentro e fora meu universo que só se 

multiplica só e você pensa vou morrer eu sei que vou morrer algum dia alguma 

hora mas não tem que ser logo mas não tem que ser já e eu sei que uma célula se 

entranhou nesse cosmos que não é um cosmos qualquer mas o meu cosmos em 

plena surdina sem fazer alarde sem fazer barulho e se instalou e estancou lá dentro 

e se estratificou nos meus extremos e estremeceu e me estremeceu e eu no meu 

universo de tempo e espaço penso que nada está bem porque tenho noção de que a 

célula se desenvolve anos-luz e só e as leis da física não se aplicam à nova célula e 

dois seres podem ocupar o mesmo lugar no tempo e no espaço e a célula se 

reproduz e se desenvolve alienígena e só é um corpo estranho no meu corpo de 

sangue e carne e é um corpo estranho no meu corpo santo estreitado de vida que 

agora está alienado e aliciado para gerar outras células e dar alicerce a um ser que 

eu ainda não sei o que é e nem quem é e o que vai ser porque eu ainda não sei ou 

sei que aqui dentro é feito uma bomba relógio que pode explodir a qualquer 

momento e destruir o meu cosmos e o meu tempo e espaço e eu entro na banheira 

cheia de água e quero submergir e é isso eu quero ficar debaixo da água até que a 

água me leve não da banheira mas dos olhos que se encharcam com o ser 

alienígena que cresce aqui dentro sem que eu tenha qualquer controle sobre ele e o 



tique e taque está correndo sem parar e dois corpos ocupam o mesmo lugar no 

espaço e cresce e se desenvolve e eu não tenho mais controle sobre nada e eu 

pareço enlouquecer e não consigo parar de pensar que posso explodir e posso 

implodir e o meu cosmos não será o mesmo se eu não conseguir tirar essa célula 

que já não é mais uma mas um nódulo maligno que se transforma em vários 

nódulos que começam a viajar no meu universo sem pedir licença e eu não quero 

pensar mas já penso e não quero morrer mas já morro e não quero pirar mas já piro 

e não quero morrer sem viver mas não sei viver assim com essas células alienígenas 

que se apoderaram do meu corpo e do meu cosmos sem que eu possa cuspi-las fora 

porque já não há volta e eu penso em cortar o mal pela raiz aqui mesmo nessa 

banheira cheia de água que não me lava nem me leva nem me lambe só lamenta e 

eu lamento as lâminas lambuzadas de sangue envenenado por células malditas que 

foram para o laboratório para a biópsia que me condena só e eu condenada já 

cumpro pena por meus pecados enquanto eu aqui dentro da banheira  cheia de 

água me lembro de andar de mãos dadas com meus filhos sem conversa alguma só 

com a mão na mão e me lembro de dormir de conchinha com o marido sem nunca 

me separar das suas mãos grandes demais e do seu coração grande demais que 

nunca me deixou na mão que eu espero que agora ele segure meu mundo que está 

querendo sumir aqui com os olhos salivando lágrimas com a hipertensão fodida e 

com as ideias orbitando fora da cabeça e então o marido bate de mansinho do lado 

de fora e o meu cosmo invadido e em guerra se desloca até a porta e abro e ele 

avança dentro do meu mundo em ruína e me aperta nos braços e me aperta nas 

mãos grandes demais e então sei que ele companheiro vai me segurar em suas 

mãos grandes e não vai deixar meu mundo desmoronar nem por nada nem por 

tudo e então eu sei que meu universo de tempo e espaço meu universo se 

multiplica fora como dentro numa paz também alienígena e sei que tudo vai ficar 

bem. 

Tique 

Taque 



 

A VIDA COMO ELA NÃO É 

Cocó… Cocó…Cocó…Cocó… 

O barulho começou de madrugada. Nos meandros das sombras, como uma 

péssima dose de filme noir. Ou policial. Ou o raio que o parta. O fato foi que ele 

surgiu com tal magnitude que não me deixou mais dormir. E me aporrinhou o 

juízo. E eu me senti explodir. E vi minha vida sendo entupida de outras vidas. 

Uma galinha. Do vizinho. Ainda sem ovo amarelinho, com sorte. Praguejei. A 

gente pensa que conhece tudo, que vai fugir e ficar livre, mas não fica porque o 

destino é pior que praga de gafanhoto. E te segue feito sombra, mesmo durante 

a noite que já se findava. O marido ao lado, roncando com a boca aberta, baba 

saindo pelo canto da boca e se esparramando pelo travesseiro. Nem piscava. Só. 

Eu, no meio do quarto escuro. Eu e a galinha. 

Cocó… Cocó…Cocó…Cocó… 

Não era tiroteio como nas favelas do Rio. Rocinha, Alemão, Maré, Pavão, 

Pavãozinho, Dona Marta. Valei-me, meu senhor São Jorge. O barulho era 

insistente, mas não de bala perdida. Perdida, só minha paciência. E o 

sono.Tateei a mão pela mesinha-de-cabeceira até tocar o interruptor do abajur, 

acendi a luz – o marido resmungou para, em seguida, virar-se para o outro 

lado. Escarafunchei a gaveta até encontrar o terço. Rezei um rosário. Dois. 

Livrai-nos do mal, Senhor. Dai-me paciência. Quatro horas da manhã. Eu quero 



dormir. Tinha perdido o hábito de rezar. Desde que nos mudamos do Rio, não 

tinha havido ainda necessidade de apelar aos santos. A gente só apela aos 

santos quando o desespero toma conta. A raça humana superficial, hipócrita e 

descrente. Depois, a felicidade nos faz descuidados. Depois de dez assaltos e 

alguma neura – já não aguentava mais o roteiro de balas perdidas e achadas em 

cabeças inocentes e nas tão inocentes assim – já não suportava morar no Rio, 

mesmo que fosse em frente ao Palácio das Laranjeiras. Quem ditava as regras 

mesmo era o Pereirão ao lado. Morte no morro, o comércio fechava. Sem carne 

hoje. As crianças não entendiam. Eu também não. Dei ao marido um ultimato: 

ou nos mudamos, ou o divórcio. E ele cedeu. Exatamente como fazem os bons 

maridos. Saravá, meu pai. Então viemos morar em Manaus, com sua floresta 

exuberante por todos os lados. O venda do apartamento nos rendeu uma casa 

confortável com piscina. Somente piscina para aguentar o calor infernal. 

Desculpe, infernal, não. Infernal era o Rio e seu cortejo de horrores, mesmo 

sendo maravilhoso, já quase me esquecia. 

Cocó… Cocó…Cocó…Cocó… 

Depois de um mês de sossego no idílico paraíso – quebrado somente pelos 

passarinhos, escorpiões, iguanas, cobras e lagartos que, de vez em quando a 

gente encontrava –  a vizinha encasquetou com nossa primavera. Primavera, a 

planta. Já viu alguém reclamar de planta? Essa reclamou. Que seus galhos 

passavam por sobre o muro e faziam muita sujeira no quintal dela, que os 

galhos altos engastalhavam no telhado dela, uma lista de malefícios. Livrai-nos 

do mal, Senhor. Dai-me paciência. Satanás atentando de todos os modos. E eu 

nem era uma mulher de tanta fé. Mas o mal está em todos lugares. Ao final de 

um mês de aporrinhação, de idas se vindas com o síndico em reuniões, na igreja 

em reuniões, em centros espíritas em reuniões, até eu achei que as flores que 

caíam dentro da piscina eram demais, exigindo de mim duas limpezas na 



piscina por semana ao invés de uma. Ao fim e ao cabo, acabei cerrando o tronco 

da coitada que deixou de sorrir, digo, florir. 

Cocó… Cocó…Cocó…Cocó… 

Era de dar desespero. Pior que pingo de torneira na pia durante a noite. Galinha 

desgraçada que não me deixou dormir. Ao acordar, fui direto falar com o 

síndico, que me acolheu com olhos inexpressivos. Devia me tomar como uma 

criatura maligna, pronta para lançar ao inferno homens como ele, cansado ao 

extremos com os problemas alheios. Ao me ver, revirou as órbitas, mas eu logo 

empostei a voz para fazê-lo orbitar o mundo dos homens novamente. 

– A que devo a honra, dona Lucinda? Está gostando da nossa terra? 

– Nem um pouco. 

– O calor é um tanto exagerado, até nós amazonenses sentimos o abafado do ar. 

– Estou falando da galinha da vizinha, senhor Arnaldo. 

– Dona Lucinda, não fica bem nos referirmos aos condôminos nesses termos. 

Temos de tentar ser discretos. 

– Estou falando da galinha que ela está criando. 

– Uma moça? Não fui avisado de nada. Temos de ver quem é para permitir a 

entrada junto aos porteiros. 

– É um animal mesmo, uma galinha de verdade que cacareja. 

– Ah, isso é diferente. 

– Muito diferente. Não consigo dormir. Além do mais, já vi que se trata de uma 

infração: artigo 7 da convenção do condomínio, alínea E. 



– Exato. Dona Lucinda, Me dê um tempo para eu ter uma conversinha com os 

moradores. São seus vizinhos, afinal. Vamos tentar mobilizá-los pelas regras do 

bem-viver. 

Bem-viver, o escambau. Dei meia volta, o ódio bufando nas ventas. No Pereirão, 

era o tiroteio, o baile funk nas alturas, a missa dos evangélicos bradando pela 

manhã, mas não havia galinha. Eu só queria paz. Com sorte, os vizinhos iam 

entender. Com sorte, eles iriam retribuir a gentileza. Pela primavera decepada, 

eles iam retribuir. Eles TINHAM de retribuir, senão era capaz de eu mesma 

decepar o galináceo para fazer macumba para os infelizes se irem de vez. À 

noite, o marido riu. Riu, acreditam? Achou que eu tinha de dar graças a Deus 

por não ser um galo. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai-me paciência. Um rosário. 

Dois. O barulho não acabava. 

Cocó… Cocó…Cocó…Cocó… 

A primeira atitude que tive ao acordar foi falar novamente com o síndico. Nem 

dei bom dia, pisando duro. Os olhos reviraram novamente. E o ódio bufou nas 

ventas novamente. Tudo levado ao diabo. 

– Falou com os vizinhos, senhor Arnaldo? 

– Falei, sim. 

– E daí? 

– Daí que eles disseram que não tem nenhuma galinha no jardim deles. 

– Como assim? Cambada de mentirosos. Eu mesma ouvi. 

– Infelizmente, é o que eles disseram. 

– Vai ficar por isso mesmo? 



O síndico deu de ombros, cansado demais, como se esperasse de tudo um 

muito da humanidade. 

– Isso não vai ficar assim. Eu vou tirar uma foto. 

– A senhora não pode invadir a intimidade alheia. 

– Então vou gravar, da minha casa mesmo. Isso eu posso fazer, correto? 

– Gravar é permitido. 

Voltei à casa, indignada. Livrai-nos do mal, Senhor. Que fossem todos ao diabo. 

Alcancei meu celular na bolsa e fui ao jardim atraída pela justiça, interessada 

em arranjar a prova cabal da ineficiência. E da injúria. O marido veio atrás. 

– O que foi mulher? 

– Estamos cercados por gente da pior espécie. Eu vou fazer o que tenho de 

fazer. 

– Fazer o quê? 

– Vamos gravar pra provar como essa gente é vil. 

– Esse barulho? 

– É um cacarejo, não está ouvindo? 

– É da bomba da piscina. Está com defeito, deve ser algum rolamento. 

Engoli em seco. Engoli um sapo inteiro. Voltei ao quarto, peguei o terço e 

comecei minha penitência. 

Cocó… Cocó…Cocó…Cocó… 



 

QUANDO ESCAPOU 

Quando escapou… 

Quando escapou-lhe as lágrimas ficou mais leve. 

Ele sentiu de imediato a leveza no corpo frágil de inconfessáveis segredos. 

Fugiram-lhe à face, simplesmente, cansadas de rolar por bochechas que se 

negavam a sorrir, fugiram-lhe à causa de uma maturidade cansada que deixava 

sulcos profundos no rosto, traços marcantes de um mapa que somente ele 

decifrava devido aos anos de vivência. Secaram, desapegadas de posse, 

descuidadas de afeto. A tristeza quando é demais, reivindica a insensibilidade 

como couraça, um truque usado por muitos para continuar vivendo além das 

perdas que sempre são demasiadas num velho de 85 anos. Já tinha velado 

muitos, já tinha enterrado outros tantos, as velhas carpideiras não lhe faziam 

frente. Queria agora tratar do presente, mas o passado sempre vinha lhe cobrar 

o passe. A posse. E quanto mais se distanciava, mais perdido no passado ficava. 

Cansado, arrancou uma flor vermelho-tinto de uma campa próxima e sentou-se 

no banco para viver de memórias. Um pouco apenas, não muito. Permitiu-se 

ficar em abandono, como se assim se redimisse dos silêncios e então 

Quando escapou-lhe a boca ficou mais leve. 

A boca que engoliu sorrisos, esgares, micagens, trejeitos, versões infinitas dele 

mesmo, sem contenção ou saciedade. A penúltima vez que esteve no cemitério 



foi para enterrar o filho, um homenzarrão em eterna atitude de desafio, algo 

perigoso num mundo polarizado de opiniões. É de esquerda? Ou de direita? 

Que importância tinha isso agora que ele não estava mais lá? Queria que 

estivesse, a pousar sua mão sobre sua nuca, a dizer que tudo ia ficar bem, a 

apontar qual a direção a seguir. Nunca imaginou em seus muitos anos de vida 

que a escolha por um partido desencadeasse uma reação de desprezo vingativo 

que lhe tiraria a vida, seu único filho. Uma lâmina. Foi o que bastou para lhe 

ceifar a existência. Uma lâmina e muita intolerância. Uma lâmina, muita 

intolerância e raiva. Muita raiva das coisas que a vida faz com a gente. Casado, 

pai de um menino de oito anos, seu neto ainda ingênuo do mundo, ainda com 

tempo de consolo. Ele não o tinha mais. E logo mais 

Quando escapou-lhe a pele ficou mais leve. 

Ele sentiu a falta de peso de imediato, como se a dor tivesse destinatário 

inexistente. Não havia mais necessidade da couraça porque não havia mais 

ferida, lesão, arranhão, edema ou cicatriz que se alastrasse às extremidades, 

com abundância imerecida de sofrimentos que deformava e desfigurava o velho 

já tão desfigurado. Então o velhote quis transformar em ação sua passividade 

acumulada de anos, pôs-se a transitar pela velha casa – em pensamento -, 

deslocando móveis, abrindo espaços, erguendo caixas imensuráveis que cansou 

de ordenar sem que desse conta de todas. A caixa da solidão, a caixa da 

saudade, a caixa do amor, essa sempre mais pesada e difícil de deslocar. A 

gente a levava consigo por onde andava, por onde vivia, com destreza 

inigualável. Carregamos o amor às costas, um verdadeiro marco, o momento 

que se descobre que a dor do outro é mais sofrida que a sua própria. E é 

insuportável. Pior do que isso, é descobrir que apesar da dor, o mundo continua 

existindo à sua revelia. Ou à da esposa, que chorava a morte do filho, 

debruçada ao caixão que baixava à terra aberta em boca, pronta para o engolir, 

pronta para levar o corpo jovem ainda cheio de ideais, que sempre foram a 



chave da invulnerabilidade humana. Bobagem. O rigor da mente nunca é igual 

ao rigor do corpo. Padecemos. Mutilamo-nos. Vulneráveis. Foram necessários 

meses para o velho se recuperar, recuperar os ruídos de cadeiras rangendo na 

cozinha novamente, dos talheres se chocando à mesa. A esposa nunca se 

recuperou, foi definhando como as folhas de outono de uma árvore antiga, até 

que se tornou uma paisagem invernal: fria, distante e etérea. Só importou 

Quando escapou-lhe a voz ficou mais leve. 

Desapercebeu-lhe o canto, mas também o pranto. Aniquilou-se a palavra, mas 

também a lavra, o cultivo de verbetes que foram ficando cada vez mais escassos 

em sua boca improdutiva. Desapareceu o alarde e a bravata, a mentira e o 

conluio. A crítica, o insulto, a vaia, a ovação, a censura, o cumprimento, a 

advertência, a detratação, o sarcasmo e a reprimenda. Aniquilou-se a 

concretude de sentidos, só restou o silêncio e a solidão carimbando os ouvidos 

em atitude indignada. O velho foi se esvaziando de si, das conversas-fiadas e 

dos gemidos. Esvaziou-se das risadas da esposa à mesa, do ronco contido na 

noite, no choro silencioso pela madrugada. Nunca pensou que a morte fosse 

desse jeito, dessa vontade de não comer, de não dormir, de não existir. Dessa 

vontade de voltar no tempo. Dessa vontade de se desmanchar. Foi se perdendo 

de suas partes vazias sem se dar conta de que sua linguagem ia lhe sendo 

arrancada, sem que nada a trouxesse de volta. Na inércia das horas e na 

reclusão voluntária, o velho se deixou levar por olhos derrotados e saudosos. 

De repente 

Quando escapou-lhe a memória ficou mais leve. 

Abandonou os atos de resistência que ainda perduravam em algum lugar 

dentro dele, algum devaneio, algum sonho. Sua velha tinha se ido. Aquela que 

sempre foi lar, aquela que sempre foi mãe. A amiga e a amante o tinham 



abandonado num mundo desprovido de caminhos, ao menos um que o levasse 

até ela, a velha que nunca soube se desprender. A morte de um filho é o tipo de 

mágoa que poucos conseguem arrancar do peito. Só restou ele e seu tapete de 

cacos incapazes de se fazerem inteiros. Só restou ele e sua vontade de também 

se fazer alheio. O último fragmento de recordação que varreu da lembrança foi 

a coreografia de taças na comemoração das bodas de ouro, na época em que 

todos podiam celebrar sem resquício de tristeza ou saudade, na época em que o 

filho vivia. E o neto e a nora e o cachorro e o papagaio com suas mil vozes. 

Tudo tinha se ido. Só restou ele naquele banco despojado, cinzento de cimento, 

depois da despedida do neto e da nora, que iria voltar a morar com os pais 

numa cidade no interior do estado. Desabrigo insensível. Só restou ele ali, 

chafurdando em comiseração, quase na mesma atitude de desafio do filho. 

Desejando os chás curadouros da esposa, desejando os sorrisos de dentes 

imperfeitos, mas tão seus. Não ia para lugar nenhum longe de quem quer que 

seja, já não se lembrava mais. Alguém. A lágrima, a boca, a pele, a voz, a 

memória, perdidos todos. E a lhe embaçar a mente em troça. E lá estava 

Uma sombra cobriu-lhe a face, turvando sua visão por um instante. À 

contraluz, a claridade lhe cegou até que distinguiu uma imagem, talhada no 

espaço defronte a ele. Uma velha com uma taça na mão, exortando-o a brindar, 

ele não entendeu bem. Um reencontro com a espoliação de tudo, ela disse. Algo 

que não fez sentido naquela paisagem pacífica e ensolarada. Ele não perguntou, 

tomou a taça de sua mão, brindou, deixando que os ruídos voltassem a ser 

ouvidos, distantes. Tudo ia ficar bem, sentiu quando escapou-lhe a alma. Então, 

ele voou leve, etéreo. 

 

 



 

UM PEQUENO CONTO DE NATAL 

À minha amiga secreta – Maria Santino 

Um pequeno conto de Natal à Maria 

Eu quero uma espada a laser de Natal. Miguelzinho insistiu com Maria num balbucio 

que ganhava ares de incômodo. Maria relutava, não por ser adepta do politicamente 

correto, mas porque o velho pai necessitava de descanso. E espadas bramindo pelos 

ares fatalmente causariam rebuliço e estragos. Já antevia adornos e quinquilharias 

espatifadas pelo chão e o desassossego de quem necessitava de calmaria. 

Eu quero uma espada a laser de Natal. Diz para o Papai Noel. O filho insistia. Não. 

Não. E não. Maria também, em balbucios que iam ganhando corpo, depois iam 

ganhando certeza, depois iam ganhando a destemperança de mães desafiadas. O avô 

não podia, tinha de se aliviar dos desatinos dos jovens, da teimosia de quem tem no 

momento a urgência de tudo, de quem acha que é preciso viver antes que as 

lembranças se eternizem em fotografias, antes que a saudade preencha os cômodos, 

causando incômodo na alma que nunca se preenche. O avô precisava de paz. Ponto 

final. 

Mãe, eu quero uma espada a laser no Natal. Pelo amor de Deus, Miguel, para com isso 

que vai acordar seu avô. O velho, estendido na cama feito camada de poeira, fingia 

dormir, fingia viver nesse mundo isolado por morte. Teimoso, ele se levantou, 

caminhando lento para os lados da filha. Maria, acabe com essa lenga-lenga de uma 

vez, disse ao mesmo tempo que o gato preto lhe roçava as pernas, um pedido que mais 

pareceu ultimato. O achego do gato era coisa rara, especialmente depois de Maria ter 



adotado outro bichano. Edgar agora só saia do telhado quando o carinho era garantido 

e a atenção redobrada. Também queria carinho. Calmo, o velho se desmanchava, 

alisando o dorso do animal com saudades das coisas distantes. A juventude era uma 

delas. A alegria era outra. Ele teimava, em delírio. Em vontades. A paz só vinha com 

felicidade. 

Miguel passou o ano sonhando com o presente cobiçado. Até que chegou o Natal. 

Maria se esmerava em novas receitas ao fogão, barrigando condimentos e vapores para 

fazer sua mágica enquanto o pequeno Miguel tinha a certeza de que Papai Noel não 

lhe faria desfeita. Seus pulmões queimavam com a expectativa. Quando amanheceu o 

dia, a primeira coisa que Miguel fez foi circular a árvore de Natal em busca de um 

certo pacote. Pontudo. Polêmico. Apocalíptico. Não o encontrou debaixo da árvore. 

Então seus ombros murcharam feito flor gasta dos dias, as pernas tolheram os 

movimentos, a ideia fugiu, sem entender a afronta do velho barbudo. O avô chegou 

por trás do garoto, de mansinho. Sapeca. 

– Sabe que o papai Noel deixou algo para você no meu quarto? 

– Sério, vô? 

– Com uma condição. 

– Qual vô? 

– Que eu te ensine a lutar. São as maiores espadas a laser que eu já vi. 

E se puseram a brincar, dois garotos sem urgências de tempo, dois garotos na trilha da 

teimosia. Maria sorriu com a cena rara. A melhor receita era aquela que não se desfazia 

com os anos. 

 

 



 

 

 



 

ACALANTO 

 “Às 6h da manhã, eu fui acordado repentinamente de um sono profundo. Comparecer a 

uma execução. Ok, então eu só vou fazer a função de carrasco e, depois, a de coveiro. Por 

que não? Não é estranho? Você ama a batalha, mas é obrigado a atirar em pessoas 

indefesas. Vinte e três tiveram que ser fuzilados – entre eles, duas mulheres. Eles são 

inacreditáveis. Eles se recusam até mesmo a aceitar um copo de água vindo de nós.[1]” 

Você me leva para casa? 

Uma fuga. Uma covardia. Um escape. É só o que quero. Qualquer coisa para 

que meu pensamento vague e te encontre na varanda de casa, na cadeira de 

balanço, com as mãos ocupadas, alisando o ventre avantajado. Agora você deve 

estar com seis meses de gestação, o fruto ainda em formação dentro do abrigo 

que protege nosso filho das agruras do mundo. E sua risada nervosa, que você 

solta de vez em quando pelo canto da boca, não esconde o reflexo da tristeza 

que não vai embora. Você pensa em mim no campo de batalha e tem medo 

porque sempre há algo a perder. Um marido. Um filho. A ingenuidade. Então 

você se apega à barriga, é o que nos une no momento, nosso elo de sangue, 

ainda que eu esteja a milhares de quilômetros de distância. Você se sente 

descompensada, come muito, transforma seu corpo enquanto eu não posso 

transformar o meu. Você faz nascer e eu faço morrer, com gotas de suor pela 

testa, tornando meu rosto ainda mais desprezível enquanto você compra 

enfeites, pequenos bibelôs que espalha pelos cantos e que dão ao futuro quarto 
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um ar infantil, roupas em miniatura que o vão proteger do frio, fraldas para 

deixá-lo seco, mamadeiras para nutri-lo quando já não houver necessidade do 

leite materno. Ao se olhar no espelho, analisa a vida, o momento e as memórias, 

deixando que a irrealidade a rodeie com seu elemento de magia capaz de 

transportar e de transformar. 

“Eu fui designado como atirador e era obrigado a atirar em qualquer fugitivo. Nós 

dirigimos por um quilômetro ao longo da estrada para fora da cidade e então viramos 

para a direita e entramos em uma floresta. Havia apenas seis de nós naquele momento, e 

nós tivemos que encontrar um local adequado para atirar neles e enterrá-los. Depois de 

alguns minutos, nós encontramos um lugar. Os candidatos à morte receberam pás para 

cavar suas próprias sepulturas. Dois deles estavam chorando.” 

Você me leva para casa? 

[1] Relato de Felix Landau, oficial da Schutzstaffel, 12 de julho de 1941 

Depois de meses na guerra, minhas lembranças tornam-se vagas. Às vezes, não 

consigo parar de chorar, às vezes, não se consigo parar de rir, às vezes, não 

consigo parar de brincar, como se você não estivesse onde realmente está, e 

tudo fosse normal e minha mente fosse realmente minha mente. Não é, ela não 

me atende, tem vida própria, é uma catedral gótica que vive de seu próprio 

cenário. E será assim até que o tempo naquele lugar se acabe. Ou eu desperte e 

tome outro rumo. Ou o tenente me diga que é hora de matar. Então eu tomo 

posição de mira, me preparo, engatilho a arma e atiro, estilhaçando futuros, 

imolando cordeiros que vão ser pais como eu. Ou que já são pais como eu e 

apenas se voltam em revolta inútil. Vão morrer de qualquer jeito. Ambos 

sabemos disso. E seus olhares de incredulidade me lembram que sou mais 

senhor do que pai, mais deus do que anjo, mais demônio do que soldado. E a 

coisa cresce dentro de mim, tomando vulto e proporção. Bem que queremos ser 



parecidos com as mães. Mas não. Somos obrigados a carregar no corpo outro 

ser humano, quando o companheiro foi abatido e está ferido, quando a lama se 

mistura ao sangue nos campos de batalha, quando a prece se mistura às pragas 

e a dor se mistura ao ardor das feridas. Solta-se de tudo um pouco naquelas 

terras para não chafurdar nas carnificinas de homens de boa-vontade. Armai-

vos uns aos outros, eu digo. 

Então penso em você e no nosso filho que ainda não nasceu. E no mundo que 

vamos deixar para ele. Eu carrego essa criança na minha mente, contra minha 

vontade, querida Liliana, como se tivesse enlouquecendo porque é ele quem me 

faz sentir vivo, é ele quem me faz renascer. Da lama, do sangue, da mais 

imunda das imundícies. Carne da minha carne. Sangue do meu sangue. O que 

são os homens? O berço e o carrinho de bebê já estão aí? E as fraldas? Não me 

fale. Quero a surpresa e a promessa de oferecer a ele todas as chances do 

mundo. É ele quem vai me salvar. E vou tomá-lo nos braços, chorar suas cólicas 

e sua fome, explicar-lhe as coisas básicas. 

“Os outros certamente têm uma coragem incrível. O que diabos passa pelas suas cabeças 

nesse momento? Eu acho que cada um deles nutre uma pequena esperança que, de 

alguma forma, não será fuzilado. Os candidatos à morte são organizados em três turnos, 

já que não há muitas pás.” 

Você me leva para casa? 

A imagem do pequeno – porque sei que será um menino – não me sai da 

cabeça, Liliana, mesmo quando tenho de fuzilar e cavar as covas no meio de 

clareiras abertas na floresta ou no solo endurecido pela neve. Endurecido, é a 

palavra. Meu filho, que ainda vai nascer, me traz de volta a flexibilidade, a 

maciez da existência que nunca deve se embrutecer ao lado de um recém-

nascido, um ser humano que sai de outro ser humano como se fosse um deus a 



perpetuar a vida. Já vejo a enfermeira levando-o até você, para que sugue seu 

peito como se fosse o néctar que nos adocica, encaixando sua boca pequena no 

mamilo, deixando-o sugar, e sugar, e sugar, e sugar até que ele se canse e 

durma no meio da mamada como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas 

crianças têm todo o tempo do mundo. Ao menos, deveriam ter. Sem querer 

saber do horror que assola nossa existência, esse sofrimento que a gente vai 

suportando, suportando até se esgarçar ao máximo como se fosse uma corda 

feita de plástico que tudo suporta. Não suporta. Um dia se rompe, com força 

desmedida e incontrolável, como se já estivesse farta de tudo que teve de calar, 

recolher e retesar. Sou fraco por tanto repúdio. Estou farto, por tanta repulsa e 

por dos olhos que levam a dor para o outro lado quando morrem, mas os 

prisioneiros deixam o olhar, esse fica. E é do olhar deles que me lembro. 

Mas não quero lembrar. Só de você, na varanda, alisando nosso filho que vai me 

redimir dos pecados. Tantos. Ninguém deveria carregar tantas mortes. 

Ninguém deveria suportar tantas mortes. Animais encarando uns aos outros no 

campo de batalha, como agora. Somos todos animais no limite de nossas 

fronteiras, no cheiro e no instinto de sobrevivência. Meu filho, abrigado no 

casulo de sangue, vai me redimir de tudo. Vai me restituir a alegria, uma versão 

mais apurada de mim mesmo, no corpo que é a continuação do meu, sem 

máscara alguma grudada no rosto. É nele que penso no meio da batalha. É nele 

que penso quando a bala me atinge o peito. É nele que penso quando o dia se 

esgarça até o meu (re)nascimento. É sua imagem com o pequeno nos braços, 

descendo como faca que se enfia às minhas costas, o que vejo no momento da 

minha (re)concepção. Então, volto a habitar um ventre desconhecido, protegido 

das maldades do mundo, abrigado no seu jeito suave, com a sensação de que 

não é mais possível retroceder. Estou voltando para casa por um infortúnio 

travestido de amor? Resta apenas o espanto, um calhamaço de papéis sem 

importância acusando minha baixa e a medalha de honra que vai permanecer 



numa caixa dentro de um armário até que a poeira a cubra por inteiro. Estou a 

caminho, meu amor. Finalmente, a caminho. 

“Estranho. Eu estou completamente impassível. Sem piedade, nada. É assim que as 

coisas funcionam e, então, está tudo acabado. Meu coração bate só um pouco mais forte 

quando, involuntariamente, eu me lembro dos sentimentos e pensamentos que eu tive 

quando eu estive em uma situação parecida.” 

Você me leva para casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A AMANTE 

Era estória dos antigos do lugar, quase ninguém a conhecia exceto dona 

Sibelina. Assim que a noite caiu na aldeia que beirava o rio, Anay não esperou a 

terra esfriar do calor do dia: ela se agachou, estendendo seu corpo rente ao 

chão, encostou a cabeça no solo para ouvir suas entranhas, sem se importar com 

o olhar do marido que se embalava na rede da varanda da casa, um pequeno 

cubículo feito de madeira. Ele nunca a perdia de vista. 

Anay sentia a terra respirar, exalar do chão bafos quentes e úmidos que traziam 

os sons das feras da noite. Não era loucura dela, apenas medo. Medo de que a 

quietude da mata, que nunca era calada, trouxesse para perto de si um mundo 

de horrores. O marido se irritou: 

“Deu para dormir no ventre da terra agora, Anay?” 

“Compadre disse que tem uma onça rondando a aldeia!” 

“Onça sempre teve!” 

“Matam, comem e vão dormir com a barriga cheia, sem pena e sem culpa! 

Vamos embora daqui, Romualdo, vamos para a cidade!” 

Aquiete, mulher, vá tratar de dormir!” 

“Pois é a floresta que iguala todos aos animais. Eu te peço: vamos embora!” 



“Vai você, se quiser!” 

Ela queria, mas para escapar de um lugar era preciso escapar de si, ser outra 

sendo a mesma e disso Anay não era capaz. Ela regressava ao leito, mas não 

dormia, vagava entre o sono e a vigília com medo de ser morta, com medo de se 

perder num lugar que havia tempos não chegava estradas, notícias ou 

estranhos. Se rezava, era para achar uma terra em que pudesse florescer, 

embalar sonhos, plantar sementes. Sementes, ela não teve nenhuma. Seu único 

filho nasceu morto, tímido para enfrentar o mundo que ia se abrir. A mulher 

rasgou uma boca na terra para que engolisse seu rebento sem força de germinar 

e, agora, o solo secava sem gestar outra semente. A natureza tinha um mando 

silencioso, que dispensava palavra. 

Ela se guardava assim, imobilizada pelo temor, uma morta-viva esperando a 

terra ou algum bicho a engolir. Acordava antes do nascer do sol, colhia a lenha 

para acender o fogão, buscava a água na beirada do rio, acendia o fogo, coava o 

café, cortava ripas de madeira para curar as feridas abertas na parede da casa, 

protegendo-se melhor dos bichos que rastejavam e das feras que andavam pelo 

solo com a liberdade displicente dos seres que pertenciam à floresta. Seu 

marido cuidava da criação logo no início da manhã: um cachorro, um cavalo, 

uma serpente de estimação e um porco. Alimentava-os bem e, depois, passava o 

dia pescando com os amigos no meio do rio.  A ausência de Romualdo enchia 

Anay de suspiros e sombras. A mulher perdia o apetite, perdia o sono, perdia 

peso, perdia até o pensamento que flanava no ar querendo fugir, longe de tudo, 

como uma louca transbordando de insensatez. 

Um dia, o marido de Anay entrou em casa, balançando seu mundo. Calcou o pé 

na varanda com tanta força que as paredes tremelicaram e um baque surdo 

ribombou em cada canto do ambiente com indignação. Ele gritou, enquanto 

adentrava a morada: 



“Me contaram que você esteve conversando com o compadre!” 

“Fui ver se ele me emprestava a arma!” 

“E o que você vai fazer com uma arma? Matar algum bicho ou se matar?” 

“Há muito já sou bicho!” 

“Bicho, não. Louca, talvez!” 

“Não sou louca, mas posso acabar ficando!” 

“Pois de agora em diante, você fica em casa porque lugar de bicho é na jaula!” 

Anay sentiu seu rosto arder, as pernas formigarem, os braços adormecerem. 

Brigava com seu inferno interior, regido por leis que nem Deus podia explicar. 

Não rompia as amarras porque tinha medo de não conseguir atravessar o rio, 

tão infinito feito o vazio que a habitava. 

Nesta noite, depois de ouvir as entranhas da terra, recostou-se no leito sem 

pregar o olho. O marido, ao seu lado, ressoava como um motor de popa, alheio 

a qualquer movimento. Então, Anay se sentiu fluir, viajando contra o destino, 

vagando pela floresta, sob o manto da noite que descia sobre a aldeia e a cobria 

de estrelas. Sentiu o vento balançar os galhos retorcidos das árvores, sentiu as 

nuvens se rasgarem no céu, sentiu a chuva umedecer a terra e sentiu o cheiro 

ácido do bicho que se aproximava. 

Seu pelo estava molhado e ele começou a lhe lamber. Primeiro, molhou com 

sutileza suas mãos pensas para o lado de fora da rede, depois ele subiu em seu 

corpo e passou a língua por suas curvas com avidez, como se fosse um viajante 

a explorar um território desconhecido. Isso a encheu de prazer. Ela se despiu 



para que o animal a devorasse com a gentileza de um estranho. Depois do ato 

amoroso, ela adormeceu na mais completa paz. 

Acordou na manhã seguinte com o cachorro ao seu lado na rede, também 

dormindo. Lembrou do sonho, da noite, do ato que lhe trouxe a tranquilidade 

do espírito. Surpreendeu-se. Estava envolta em suor, um tanto gosmenta e 

malcheirosa. Resolveu tomar banho no rio, antes que o marido acordasse. 

Perturbou-se. Se antes permanecia imobilizada pelo temor, agora se imobilizava 

pelo prazer, completamente à mercê do apetite animal. Passou o dia a pensar no 

que tinha lhe sucedido à noite. Ela, que sempre se mantivera contida, agora se 

guardava em segredo. 

O dia se esvaiu e logo a noite caiu novamente. Anay, longe de temer o sono, 

passou a desejá-lo. ‘Estou louca’, pensou. Fechou os olhos, respirou fundo, 

sorvendo o ar que a envolvia e se preparou na rede. Não conseguiu dormir. Foi 

até a varanda e se deitou no chão, encostando o ouvido à terra. Então, o cheiro 

ácido de bicho a envolveu num segundo. Ela se despiu, fechou os olhos e se 

entregou às carícias. O animal a cavalgou como um garanhão, descendo os 

vales, subindo as montanhas de seu corpo que se contorcia de prazer. Ela não 

era mais dona de sua vontade. Na manhã seguinte, ela acordou nua na varanda 

com o cavalo ao seu lado. Quis gritar a plenos pulmões, num pretenso asco, 

mas pensou no prazer que havia sentido, então, apenas se dirigiu para o rio, 

sem esperar que o marido acordasse. 

O dia custou a passar. O marido, depois de cuidar dos animais, saiu como de 

costume para a pesca com os amigos. Ele não lhe reparava a estranheza, nem o 

ar ensandecido do rosto. Ela, que sempre foi de pouca fala, falava agora um 

outro idioma. Ela, que há muito não vivia, suava e gemia pelos cantos 

esperando a noite cair para galopar territórios desconhecidos. 



 Seu marido chegou no final da tarde com os peixes presos a uma vara. Ela 

moqueou todos eles, transbordando de excitação pela noite que chegava. Mal 

ela caiu, o marido desmaiou na cama. Anay despiu-se. Aconchegou-se à rede e 

esperou pelo cheiro selvagem. Quando ele lhe chegou às narinas, ela contentou-

se numa alegria de puro instinto animal. 

Sentiu a serpente aconchegá-la, deslizando pelo seu pescoço, descendo pelo 

colo até postar-se próxima de seu sexo úmido, pronto para ser penetrado. Ela 

sucumbiu, desfalecendo de prazer. Na manhã seguinte, a cobra jazia a seu lado. 

Ela se dirigiu novamente ao rio, passou a mão pelo seu seio desnudo, pela 

barriga macia, pelo pescoço que engrandecia. Estranhamente, sentiu a pele 

espessa, os pelos grossos e com um cheiro tão ácido e intenso como o dos 

bichos, mas não deitou maiores preocupações. 

Só o que tinha a fazer era esperar a noite dominar. Não gostava de o sol 

ostentar sua grandeza, expulsando as estrelas, assumindo-se soberano. Era a 

noite que trazia o encanto. Com ela, todos podiam reinar. Mais uma vez, 

esperou a noite definhar o brilho do sol, aprumou-se na rede, enquanto o 

marido se retorcia no quarto. Desta vez, ele custou a dormir, ameaçando 

apropriar-se do que era dela por natureza. No escuro, Anay pensou no marido 

enquanto o cheiro ácido lhe atingiu as narinas. Ele reparou que a mulher se 

despia, então, levantou-se da cama e a abraçou por trás. Queria a mulher 

rendida, entregue às suas carícias, mas, de repente, Anay começou a se sacudir 

e caiu ao chão apoiada apenas em suas mãos e pés. Soltou um gemido, que mais 

parecia um esturro de onça, tão forte e assustador que acabou calando todos os 

demais barulhos vindos da mata. O marido surpreendeu-se e quis chutar-lhe a 

barriga pela desfeita. Nada além disso se soube do casal. 

No dia seguinte, o compadre de Anay apareceu no casebre e se apavorou com o 

que viu. Na varanda, caído em frente à porta de entrada, jazia um porco imenso 



com a garganta rasgada. Provavelmente, um trabalho de onça, já que na noite 

anterior escutara seu esturro, além do mais, suas pegadas envoltas em sangue 

ainda estavam frescas na varanda e em volta da casa. Nenhum outro corpo foi 

achado, mas o que chamou a atenção do homem foi a quietude do lugar, um 

silêncio anormal, como se tudo estivesse em paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANATOMIA DE UMA LOUCURA 

Juliana não podia entender o mal que tinha me causado com aquele beijo. Eu 

era um psicólogo que, assim como os padres, tinha de manter uma certa 

postura e, assim como os padres, tinha um dever a cumprir nessa sociedade 

condenada à danação. Demônios todo mundo tinha e eu, assim como todo 

mundo, tinha os meus. Era um homem que amava demais as mulheres, por 

causa disso não podia focar numa só.  Não era um desajustado, apenas um 

cafajeste. Por isso o beijo foi inapropriado e não pela relação médico-paciente. 

Ser um cafajeste implicava ter uma flexibilidade faraônica. Podia ser machão ou 

sensível, interessado ou indiferente, amante de bossa nova ou de funk, boêmio 

ou abstêmio, velho ou moço, atlético ou preguiçoso. O que importava mesmo 

era a transa. Por uma boa transa, eu fazia de tudo. Por uma mulher, eu me 

punha às margens de um abismo. Por uma mulher, eu perdia o sono, o sonho, o 

senso. Por uma mulher, eu era capaz de me rastejar por inúmeros caminhos 

desviados. Por uma mulher, eu amava e odiava. Por uma mulher, caminhos 

toscos se tornavam grandiosos. 

Como psicólogo, sabia que a busca por uma mulher ideal poderia ser a forma 

pura e simples de procura por uma nova existência. E eu a procurava, com um 

furor quase místico, em pernas bem feitas, em sorrisos perfeitos, em 

sensibilidade e inteligência comedidos, mas nada e ninguém me saciava 

plenamente. Se achava alguém que tivesse uma qualidade especial, faltava 



outra igualmente importante. Assim, a procura não tinha fim. Segundo Lacan, o 

desejo era uma transgressão. Segundo Lacan, o desejo era uma falta. Essa 

incompletude foi a lacuna da minha vida. Talvez devesse lançar mão de um 

novo método de procura, talvez, se frequentasse a umbanda, ou a igreja, ou 

algum pai-de-santo, eu teria o desejo realizado, mas eu era um homem da 

ciência, ou quase (Falei que tinha abandonado o curso pela metade, não falei?), 

não fumava charuto, não bebia pinga, nunca tinha visto um demônio de chifres, 

não me contorcia em danças divinatórias. Então, depois de cada transa, e da 

lacuna ainda incompleta, só o que me restava era um olhar cabisbaixo, um 

andar deprimido e a sensação de felicidade perdida mais uma vez, como água a 

escapar pelos dedos. 

Depois dos gritos, dos suspiros, dos arpejos, dos grunhidos, dos fluidos 

trocados (às vezes até depois de lágrimas), eu me via à procura de outro rabo-

de-saia, distante anos-luz de me curar da doença que me perseguia desde o 

tempo em que me entendia por gente. Professoras, colegas de classe, serventes, 

dentistas, médicas, mãe. Sim, até a mãe. Complexo de Édipo. Freud explicava. 

Afrodite, Anuket, Dionísio, Eros, Kämadeva e Huitaca também. Nessa terra de 

desencontros e descaminhos, eu era um errante no limbo dos limbos, um lugar 

de decepção. 

Depois de décadas de sexo desmedido, resolvi ir para Ananindeua de férias, 

não ia pelo Círio, nem pela pororoca, nem para conhecer o Ver-o-Peso. 

Descansei na Praça do Santuário à espera da procissão, dos romeiros e dos que 

pagavam promessas a Nossa Senhora de Nazaré. Talvez eu também tivesse 

alguma coisa a pagar. Mirei o alto do céu. Um homem da ciência também era 

capaz de prece. Foi então que encontrei um realejo que trazia um pequeno 

papagaio como oráculo a sortear papéis como se distribuísse bênçãos. Não sabia 

que esse seria o primeiro passo da minha derrocada. 



O velho me chegou sorrateiro com o papagaio ao ombro, mais parecendo um 

pirata. Assegurou que o bicho de olhos desorbitados tinha propriedades 

mágicas, mas duvidei. O animal cambaleava de um lado para outro no ombro 

do idoso que também me parecia mal das pernas. Ambos prestes a desabar a 

qualquer momento. Eu os enxotei, não acreditava em misticismo de nenhum 

tipo, mas o velho insistiu. Permiti que o papagaio me agarrasse um papel, a 

maneira mais rápida de me livrar deles, e o li em seguida: 

“A felicidade está em suas mãos, a infelicidade também.” 

Não dizia muito, ou talvez dissesse tudo. Em ambos os casos, não precisava de 

um papagaio para me dizer o óbvio. Eu me pus a andar, avulso no mundo, 

sentindo o calor molhar meu corpo nesse lugar que era quase selva. Depois de 

algumas horas andando pelos ermos, a fome apertou no estômago que 

reclamava em roncos. Fui a uma barraca de frutas da terra e bebidas regionais e 

pedi qualquer coisa para comer. Foi quando eu a vi em toda sua suculência, 

misturada ao cheiro de frutas, na voz maviosa que fazia gosto escutar. Pedi 

licença para sentar em sua mesa, passei do olhar à conversa e da conversa à 

cama. Foi aí que fui me perdendo, perdendo o prumo. Uma fraqueza foi me 

dando e fui me deixando levar por sua pele suave e amorenada, por seu hálito 

quente perto do ouvido, por toques que foram me comendo aos poucos. 

Abanquei-me nessa terra de bafo quente, tão sensual que me fez perder o rumo 

de onde nasci. 

Para meu espanto, depois dos gritos, suspiros, arpejos, grunhidos, fluidos 

trocados com Anay, não senti necessidade de mais ninguém. Ela tinha um 

corpo perfeito, sem estrias ou celulite, não me atazanava com dietas das quais 

eu sempre fui impelido a participar, não apreciava novelas ou nenhum outro 

tipo de dramalhão, por isso não chorava por qualquer coisa. Não havia mais 

crise de TPM que acabasse com meu dia ou noite. Além disso, gostava de 



futebol e tinha a voragem de uma fornalha entre as pernas, sabia exatamente o 

que fazer com meu corpo. E tinha capacidades divinatórias, sabendo dizer se 

meu dia terminava bem ou mal, lendo com facilidade qualquer pensamento que 

passasse pela minha cabeça. Era uma mulher como poucas, melhor dizendo, 

uma mulher como nenhuma outra. 

Eu me mudei para lá, montei novo consultório no centro da cidade enquanto 

Anay trabalhava como massagista num spa luxuoso num bairro mais retirado. 

Ela me apresentou à sua família, que me recebeu muito bem: um casal de 

velhos, uma irmã mais velha que já estava casada e um pequeno bebê de oito 

meses. Eu não podia estar mais feliz. Quando chegava em casa à noite, Anay 

fazia massagens nos meus músculos cansados e quase sempre acabávamos na 

cama. Quanto mais ela me acolhia, mais eu me apegava. Logo me acostumei 

com a visão de sua nudez, a meio do caminho entre a sedução e a inocência, seu 

cabelo espalhado nos lençóis, as coxas tremendo no momento do gozo. E, 

quando não estávamos na cama, ela era ainda mais divertida, apertando 

válvulas de pneus de motoristas que estacionavam em vagas de idosos, 

comendo amostras grátis servidas como brindes no supermercado e colhendo 

buquês de flores em jardins avulsos. Seus desatinos quotidianos me deliciavam. 

Somente quando começamos a sair com nossos amigos foi que as coisas 

começaram a mudar. Ou eu mudei, enxergando coisas que antes era incapaz de 

perceber. O fato é que, sendo espirituosa, Anay dizia sempre as melhores 

piadas, os comentários mais sagazes, as observações mais pertinentes. Perto 

dela, meu sangue coagulava por um incômodo que eu não sabia de onde vinha. 

Um cheiro putrefato começou a rescender por onde eu passava. Comecei a me 

encolher a seu lado, a me sentir diminuído na alma e no tamanho. Temi 

desaparecer ao lado da mulher perfeita que ela era. Ela me excedia. E muito. A 

verdade era que minha mulher me ofuscava. Foi então que pensei em talhá-la, 

mutilá-la do mesmo modo que ela fazia comigo. 



Passei a exagerar nas risadas, fazendo comentários que acabavam soando 

estranhos e brincadeiras com os amigos que acabavam se tornando bizarras, o 

que causou tanto estranheza quanto distanciamento dos nossos conhecidos. Já 

nem dormia direito, acordava suado entre pesadelos que nunca se acabavam 

enquanto a noite não findava. Compartilhava da opinião de Eduardo Galeano 

que não conseguia dormir porque tinha uma mulher atravessada em minhas 

pálpebras, o que, no meu caso, estava atravessada na garganta. Vai ver ela era 

uma bruxa que tinha me enfeitiçado. Foi por essa época que comprei uma serra 

elétrica. E não parei por aí. Comprei depois um revólver com silenciador, uma 

mala de bom tamanho e sacos plásticos resistentes para carregar os pedaços do 

corpo que eu estava prestes a desfazer. 

Confesso, senti certo remorso, afinal, tinha levado uma vida inteira a achar a 

mulher ideal para me desfazer dela dessa maneira sinistra. Tanto custo para 

achar. Outro tanto de custo para me livrar. Uma noite, quando cheguei em casa, 

Anay percebeu meu desencanto e cansaço. Ofereceu-me uma dose de uísque, 

que aceitei de bom grado. Sorvi a bebida como se fosse um néctar dos deuses, 

especialmente preparado para mim, o que me envaideceu. Em meia hora fui me 

apagando, letárgico. Quase imóvel no sofá, vi Anay sumir pela sala e retornar 

com a serra elétrica que eu havia comprado. Levei um susto. Fui imobilizado à 

cadeira, compreendi em pensamento que meu fim estava próximo, questão de 

minutos, ou de consciência. Quem sabe? 

– Deve estar estranhando, não é, meu amor? Você não é o único a ser movido 

pelo desejo, também eu procurei o homem ideal. Conheci muitos, de todos os 

tipos, o suficiente para conhecer-lhes os pensamentos. Quando percebi o que 

você reservara para mim, entendi que nosso final havia chegado. Um 

encerramento indigno de tudo o que fomos, diga-se de passagem. 



Eu quis lhe falar, dizer algo a meu favor, mas não podia mexer o lábio, muito 

menos a boca. Fui apagando aos poucos, ao menos essa gentileza ela me 

proporcionou. Era perfeita até na morte. A luxúria, é um ponto cego em torno 

do qual gira nossas fantasias. Nunca reparei que ela podia ter a distância exata 

entre o paraíso e o inferno. 

Tema sobre a luxúria, do livro Olho a Olho com a Medusa, publicado por CJA 

Edições (2017) 
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DESENCONTRO II 

Tim tim. Foi assim que tudo começou. 

Um jantar a dois. Tête-à-tête. Mão-na-

mão. O amor dando o tom, o 

substantivo e o verbo. Ao fundo, um 

conjunto qualquer tocava MPB e os 

garçons dançavam pelas mesas com 

taças de champanha. Ou assim eu 

registrei, nada como ter na cabeça 

olhos míopes, vinhos baratos e a 

vontade de tê-lo dentro de mim. 

Tim tim. Foi assim que tudo começou. Um 

jantar a dois, duas carências tentando 

formar um ser completo para preencher o 

vazio. Eu tocava seu corpo casualmente. 

Percebi sua insegurança e avancei, como 

um caçador em relação à presa. Queria 

experimentá-la, possuí-la, sedento por 

vida. Foi assim que a vi: frágil e cativa, 

mas não exatamente como eu. 

 

Tim tim. E um gole de felicidade. E a 

vontade de me revelar pro bofe. Faça 

a loka, puxe logo meu picumã pra 

perto de ti, mas nada disso rolou. O 

vitaminado foi só bagaceira e a 

pegação acabou no uó. Fui encontrada 

desacordada em cima da cama do 

motel, toda machucada. Agora 

levanto a cabeça, olho para a frente, 

Tim tim. Foi a versão que construí 

daquela noite. A mesma que repeti a mim 

mesmo depois de tê-la abandonado 

desacordada, tê-lo abandonado, melhor 

dizendo, depois de forçá-lo a fazer coisas 

que não pediria nem mesmo a uma 

prostituta. Fazendo com que dedos, boca e 

língua fossem além. Além da degradação e 

da punição pelo engano, mas a cada vez 



que sempre há um horizonte. O tempo 

só faz matar as ingenuidades, digo 

isso com alma vagabunda, me 

sentindo prostituída, enquanto o 

perito vai abrindo caminho com luvas 

de látex e olhos que já viram de tudo. 

̶   Está tudo bem? – ele me pergunta. 

̶   Não. ̶   Mas vai ficar.   

que eu a degradava, mais degradado eu me 

sentia. No quarto escuro, só a respiração 

ofegante e a voz incapaz de acender luzes 

dentro de meu túnel. E me odiei por isso. 

E me amei por isso. Sou uma versão 

deprimente da miséria humana. Retiro o 

punhal do bolso da calça e bato com a 

lâmina no espelho do banheiro. 

Finalmente, eu me encontro. Tudo vai 

ficar bem. 

 

Adaptado do conto Desencontro, no livro O Verso do Reverso, ganhador de 

melhor livro de contos regional do Prêmio Cidade de Manaus 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORRETRATO 

Falar de si demonstrou ser um exercício árduo, como desnudar-se diante de 

pessoas com as quais não se tem ainda a intimidade desejada. Mas diante de 

relatos tão singelos e verdadeiros, não podia furtar-me a ele. O que melhor me 

define (desde que me entendo por gente) é a busca incessante, ao nível pessoal 

ou profissional. Então começo por esse viés. 

Em busca da beleza, lancei-me inicialmente ao desenho. Ingressei adolescente 

na faculdade de Arquitetura da USP, que me deu o entendimento da arte, do 

equilíbrio entre espaços, da harmonia das cores e luzes. Não cheguei a terminar 

o curso. 

Em busca do amor, lancei-me à construção de uma família. Marido e três filhos 

maravilhosos que me foram dados por Deus e que enriqueceram minha 

vivência e entendimento das coisas. Ciclos se iniciaram e se fecharam, 

chegamos e saímos de cidades, laços foram feitos e desfeitos, até finalmente 

morar em Manaus, no extremo do país. 

Em busca de conhecimento, estudei línguas. Formei-me professora de inglês, 

flertando também com o francês, por ter vivido um curto período de tempo em 

Caen, na Normandia francesa. Tornei-me Mestre em Letras, com foco em 

Estudos da Linguagem, pesquisando o vocabulário de migrantes no interior do 

Amazonas e sua variação quando eles se mudam para a capital. Foi quando 

ouvi suas estórias, suas (des)esperanças, suas vozes que não mais me 

abandonaram. Encantada, sucumbi à magia da região e às vozes que formam o 

povo amazônico. 

Em busca de um outro olhar, lancei-me à escrita. Um processo solitário, mas 

libertador, onde se pode proporcionar uma experiência emocional gratificante, 



não só ao leitor, mas também ao autor. A ficção proporciona divertimento, mas 

também denuncia injustiças, fala do bem e do mal, pobres e ricos, brancos e 

pretos. A literatura é democrática e, para exercê-la, conto com o apoio 

incondicional de marido e filhos. 

Em busca de aprimoramento, ingresso com as amigas nessa jornada. É com 

grande expectativa que abraço nosso recanto me deleitando com tantas estórias, 

com tantos mundos diferentes, com tantas experiências que se complementam. 

Que nosso blog só venha a agregar. 

 

* 

Sandra Godinho Gonçalves, sob o pseudônimo de Sandra Werneck, é 

natural de São Paulo, mas vive atualmente em Manaus. É professora 

de inglês formada em Letras, Mestre em Letras em Estudos da 

Linguagem, e envereda agora pela seara literária, tecendo palavras, 

lançando outro olhar à realidade, dando voz aos sem voz. Participou 

de várias coletâneas e antologias de contos, alguns premiados. Seu 

primeiro livro é O Poder da Fé, um romance que chama a atenção para o 

manuseio da fé e o surgimento indiscriminado de igrejas com objetivos 

espúrios. O segundo livro a ser lançado em breve, Olho a Olho com a 

Medusa, é uma coletânea de contos que trata de tabus em nossa 

sociedade. 


