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Escritos dentro de vários gêneros literários, os contos publicados de 2018 

a 2020 no espaço dAs Contistas marcam a minha produção textual para o grupo 

de escritoras no blog do WordPress. Além deles, seguem quatro resenhas de 

livros de autoras nacionais. 
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CAMA DE ROSAS 

 

 

Quase amanhecia quando estacionou o carro em frente à garagem da 

residência. Não se preocupou em guardá-lo. E estava cansada demais para 

esperar. 

Cruzou o jardim, passando em frente ao canteiro de rosas. A estação 

mostrava a exuberância nas cores e formas. 

Ao entrar, encontrou a casa iluminada. Aquilo lhe pareceu incomum; não 

havia deixado as luzes todas ligadas, mas a memória andava falhando também 

com as vivências do hoje. A médica lhe dissera que teria que viver um dia de 

cada vez e aguardar com paciência. Tudo se tornaria mais claro com o tempo. 

Algumas lembranças viriam por primeiro, mas tudo voltaria a ser como era. E 

aquilo lhe incomodava demais: voltar a ser como antes, mesmo não lembrando. 



Parou próxima do desnível da sala e, por um longo tempo, procurou algo 

anormal. A casa passava longe do que ela idealizava como o lugar perfeito, à 

exceção do jardim. Observou os móveis. Escuros demais. Não se lembrava de 

ter escolhido aquele tom de madeira. 

Parou os olhos na lareira arredondada, no canto. Sequer notava indício 

de ter sido usada alguma vez. 

A estante de prateleiras irregulares. Livros que ela não lembrava ter lido. 

Redecoraria aquele espaço sufocante e silencioso demais. 

Dois copos de uísque com líquido até a metade sobre a mesa de centro 

lembrou-a da visita de Tereza, horas antes. 

— Acho que o que você precisa é de um programa. O que acha de jantarmos e 

depois dançarmos um pouco? 

— Está brincando, Tereza? Não sei quem sou. Sem falar que perdi um marido que 

sequer lembro. 

— As coisas vão ficar mais claras. Você vai ver. A medida que você mergulhar na rotina 

de antes, o passado voltará. 

Fechou os olhos. O cansaço da noite prolongada estava interferindo no 

seu humor e julgamento também. Não tinha nada de errado na casa. Tudo 

estava no lugar. Pelo menos, no lugar de antes da amnésia. 

Retirou os sapatos de salto. 

Desceu o desnível e se colocou ao lado da mesa de centro. Olhou para 

seu reflexo estampado na superfície da mesma. Recolheu um dos copos e 

tomou de um gole o resto da bebida. Largou o copo no mesmo lugar. 

Já fazia quase um ano que acordara num quarto de hospital na zona 

leste. 

A primeira luz que viu ao abrir os olhos foi aquela, refletida no espelho. 

Intensa. Dolorosa. Seus olhos a seguiram até a origem. Cortava a janela, vencendo a 

cortina pesada. Movimentou a cabeça e os músculos do pescoço e ombros estalaram. 



Ajeitou-se e reconheceu o lugar. Aquele era um quarto de hospital. Sentou-se na cama 

devagar. Não se lembrava de nada. 

Contornou a mesa central. Olhou para o balcão, perto do pequeno bar. 

Os porta-retratos alinhados mostravam cenas de um casamento feliz. 

Uma pontada na têmpora direita quase a derrubou. 

— Estou indo ao seu encontro, Eza. 

— Está caindo o céu, Joanne. Não saia daí, pelo amor de Deus. 

— Você se preocupa demais. Chego em meia hora, no máximo. 

Segurou-se na pilastra da escadaria do desnível. Deixou cair a pequena 

bolsa decorada com pedras de strass ao se lembrar do acidente que arrancou 

sua memória pouco depois do desaparecimento do marido. 

O para-brisa não dava conta da água. O carro à frente rodou. Pisou no freio, em 

uma ação automática. Derrapou. Bateu com a lateral no carro da frente que ainda 

rodava. O carro que vinha atrás acertou em cheio a porta esquerda. 

Respirou fundo algumas vezes. 

Uma memória. Uma memória real. O acidente veio à tona naquele 

instante. Vívido. 

Soltou um grunhido. 

Seguiu pelo corredor até o quarto. Passou direto, chegando ao banheiro. 

Abriu a porta lateral do espelho. Desenroscou a tampa do frasco com as mãos 

trêmulas. Quase deixou os comprimidos caírem próximos do ralo. Goles de 

água e analgésicos. Mergulhou na imagem refletida. O passado vinha a passos 

largos. A dor de cabeça aumentando. 

Um casamento infeliz. Um marido ciumento. As incontáveis brigas. A 

recusa em ser mãe. A pressão das famílias. A vontade de fugir. Um amontoado 

de desculpas e uma paixão sem precedentes por Tereza. 

— Estou custando a crer, Joanne. Acha que pode fugir dessa discussão? Fingir 

que nada aconteceu? Acha que pode me ignorar? Fazer de conta que está tudo bem? 

— E não está? 



— É claro que não está! 

— Você está fazendo uma tempestade num copo d’água, Leandro. 

— É mesmo? Por que não confessa seu envolvimento com Tereza? 

— Porque não há envolvimento com Tereza. 

Um sentimento avassalador, a cumplicidade, as tardes de chuva no 

apartamento, o sexo. As promessas. Doces promessas. A vontade de se libertar 

e mudar de vida, de cidade, de país. 

— Você está maluca, Jo? — Um sorriso descrente estampava o rosto de Eza. 

— Não estou. Pense bem. Você é bioquímica. 

— Isso não é um passeio. É uma viagem sem volta. 

— Mas eu não disse que quero voltar. Você pode me ajudar. Pode conseguir o veneno. 

— Isso é assassinato! 

— Estou morrendo por dentro. 

Tudo estava voltando de forma dolorosa. Retornou ao quarto se 

escorando na guarnição. Arrastou-se para perto da cama espaçosa. Sentou-se 

com dificuldade. Respirava trôpega. O coração sobressaltado pela revelação, 

pela saudade, pela força de algo muito maior. 

Olhou ao redor. 

— Champanhe, pétalas de rosa, lingerie vermelha… O que significa isso agora? 

— Estive pensando em nós… 

— Pensei que seu interesse fosse a Tereza. 

— Você é um tolo. — Puxou-o pela gravata. — Venha cá… 

A cena se construiu à sua frente. O marido, do qual não se lembrava, 

envolvendo-a nos braços. Beijando seu pescoço e despindo-a devagar. Ela 

retirando sua camisa. Os sapatos jogados. A calça. A taça de champanhe 

preparada. O brinde. A tontura. A taça sendo retirada da mão de Leandro antes 

que ele buscasse apoio na cama e a queda sobre ela. Mãos agarrando o 

acolchoado escuro. Olhos vidrados no teto. 

Levantou-se em sobressalto. 



Olhou ao redor. 

Viu-se fragmentada. A lavagem da taça. A garrafa sendo esvaziada. 

Tereza ajudando-a a carregar o corpo envolvido em um lençol. 

Correu para o criado mudo, abrindo a gaveta e retirando de dentro uma 

agenda de capa de couro. Abriu-a e folheou com pressa. O pequeno pedaço de 

papel caiu no tapete felpudo. Recolheu-o. Antônio Ferreira Galvão, 

Investigador de Polícia. 

— Eu levantei tarde. Fiz o que normalmente faço. Tomei café, ajeitei a casa, 

organizei a casa, preparei o almoço. 

— Não têm empregada? 

— Tínhamos, mas por conta de algumas suspeitas, nós a dispensamos. 

— E quando acordou, seu marido não estava? 

— Ele sempre sai cedo. 

— Certo… 

— Ele não chegou para o almoço. Ele sempre chega para o almoço. — Ela era psicóloga. 

Sabia como mover seu corpo para passar as mensagens. — Quando tem alguma reunião, 

ele avisa. Estranhei. 

— Então, ligou para o escritório… 

— Sim, mas disseram que ele não apareceu e nem avisou. Eu liguei para os amigos mais 

próximos. Já estava meio desesperada. Ele não costuma fazer isso. 

— Precisamos do nome dos amigos e telefones. 

— Claro. Mas eles não sabiam de Leandro. Liguei para Carmem, mas não quis 

preocupá-la. 

— Quem é Carmem? — O policial batia com a caneta sobre a folha. 

— Minha sogra. Ela tem problemas cardíacos. 

— E essa que está aí fora, esperando por você é parente? 

—É minha amiga. Tereza. Não tenho parentes mais chegados, aqui. 

As conversas com o investigador ficaram todas muito claras. As visitas 

da polícia aconteceram assim que o sumiço foi relatado. A casa revirada de 



cima abaixo. Impressões digitais recolhidas. Objetos pessoais do marido, 

agendas telefônicas, lista de amigos. Tudo acontecendo conforme o previsto. A 

idealização exemplar. Um plano perfeito. 

— Revisando, então… — Eza olhava para ela fixamente. — Eu saio com o carro. 

Levo para perto de Boqueirão do Justo. Largo o carro. Desmancho as pegadas. 

— Segue pela trilha. Um quilômetro. Pega a bicicleta. Leva até a entrada da vila. Larga 

a bicicleta. Espera pelo ônibus. 

— E volto. — A amiga respirou fundo. 

— Perfeito. 

Ela sorriu ao lembrar-se. 

— Perfeito. 

Seguiu para a sala segurando o cartão. Procurou o celular na bolsa. 

Discou o número. Um toque, dois, três. 

— Alô? — Ouviu a voz arrastada do outro lado da linha. Rouca. O 

pigarro. Quase sentiu o cheiro do cigarro. — Alô. 

— Investigador Galvão? 

— Quem está falando? 

— É Joanne. Joanne Montenegro. 

Um silêncio do outro lado da linha. 

— O senhor se lembra de mim? 

— Claro… O marido que desapareceu. Você perdeu a memória. 

— O senhor pediu para eu ligar… Se eu… Me lembrasse de algo — 

travava a voz de propósito. — Sobre o desaparecimento… Do Leandro. Porque 

depois do acidente, eu não consegui ajudar muito. 

—Isso já faz… 

— Quase um ano. 

— Exato. Quase um ano. 

— A médica disse que eu me lembraria, aos poucos. Eu me lembrei. 



Ela ouviu a respiração pesada do policial. Uma voz de mulher perguntou 

para ele o que estava acontecendo, dizendo que era muito cedo, que era para 

desligar. 

— Eu me lembrei da noite anterior ao desaparecimento. 

Enquanto falava, seguiu para a porta de entrada. 

— As investigações não deram em nada. 

— Mas não podem deixar de procurar Leandro. Alguém precisa 

encontrá-lo. 

Cruzou a frente e parou perto do canteiro de rosas. Os pés nus tocando o 

gramado ralo. 

— Senhora… 

— Ele não morreu. Ainda está desaparecido — a voz dissimulando 

aflição arrancou um sorriso de sua boca no final da sentença. 

Ouviu-o puxar o ar. 

— Do que se lembrou? 

— Nós bebemos champanhe. Namoramos, celebrando nosso primeiro 

encontro. Eu me lembro de que ele disse ter uma reunião importante no dia 

seguinte. 

— Isso já está no seu depoimento. 

— Está? 

— Sim, senhora. 

Olhou para o céu. As primeiras tonalidades de azul já despontavam. O 

dia prometia ser claro. Era verão ainda. E nem o barulho dos carros circulando 

conseguiu fazê-la sentir-se menos em paz. 

O suspiro foi a deixa. 

— Pode me ligar se lembrar de algo mais — o policial concluiu. 

Fez uma pausa teatral. 

— Obrigada, investigador Galvão. 



Viu Tereza do outro lado da grade do portão. Sorriu, correndo ao seu 

encontro. 

Digitou o código de segurança, fazendo-a entrar e se agarrou a ela. 

— Ainda está com dor de cabeça? — A preocupação estava estampada 

no cenho franzido. 

— Tomei alguns analgésicos. 

— Tem certeza que está bem? 

— Estou me sentindo uma nova mulher — confessou num sussurro. — 

Vem! — Envolveu Tereza em um abraço. 

— Eu trouxe nosso café da manhã. — A amiga a fez parar. Abriu a sacola 

para que ela visse as compras. — Tudo o que você mais gosta. 

— E eu acabei de me lembrar onde enterramos nossa infelicidade. — 

Parou em frente ao canteiro de rosas. Tereza tinha um brilho diferente no olhar. 

— As rosas nunca estiveram tão lindas e eu nunca estive tão feliz. — Viu Tereza 

sorrir, cúmplice. — Precisamos celebrar nosso florescer. A hora daquela nossa 

viagem para longe chegou. 

  

N/A: 

nascer 

nas·cer |ê| 

(latim nascor, nasci) 

verbo intransitivo 

1. Sair do ventre materno. 

2. Sair do ovo. 

3. Brotar (da terra). 

4. Germinar. 

5. Começar a manifestar-se. 

6. Principiar a aparecer no horizonte. 

7. Derivar-se, provir (de outra coisa). 



8. Formar-se, constituir-se. 

9. Sobressair; formar relevo. 

10. Arrancar, sair, principiar. 

 

Palavras relacionadas: 

nascediço, renascer, nascituro, opsígono, nado, surdir, emanar 

“nascer”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/nascer [consultado em 16-07-2017]. 
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DEVIA JOGAR SQUASH, SÔNIA 

 

 

A primeira impressão nunca é a que fica, mas isso não poderia se tratar 

de Osvaldo. Cinco anos antes, quando chegou, a concorrência impusera um 

ritmo intenso em nossas ações. Era preciso correr atrás das matérias. Nada nos 

era dado de mãos beijadas. 

  

— Osvaldo dos Santos Telles — apresentou-se, depositando a valise sobre a 

mesa vazia ao meu lado. 

— Sônia Vitali. Seja bem-vindo. — Estendi a mão e ele apenas balançou a 

cabeça, vistoriando o espaço com os olhos, girando sobre seu eixo como um daqueles 

galos fincados em uma vara para indicar a direção do vento. 

— Nada mal para um cargo de chefia. Muito em breve serei aquele que ocupará a 

cadeira principal. — Apontou para a sala de Macedo. 



— Disputaremos a vaga, então — eu disse, já indignada com a falta de educação 

e também convencida de poder baixar a crista daquele exemplar macho de ego exposto 

em último grau. 

  

Foi assim que tudo começou e tudo piorou. Cinco anos de agonia, 

esquivando-me dos truques de Osvaldo, das armadilhas em que metia o grupo 

daquele escritório. Alguém devia pará-lo, mas não surgia oportunidade 

derradeira. 

Distanciei-me do Osvaldo quando ele se aproximou da janela. Gostaria 

que fossem quilômetros a nos separar. Toda aquela arrogância me atrapalhava. 

A superioridade que demonstrava me fazia mal. Estava sempre no meu encalço, 

aquele sorriso petulante de quem sabe tudo e não considerava o outro como 

contribuinte para o sucesso dos projetos. Vivia pensando que o mundo girava 

ao redor dele e que seria, de pronto, dono de um harém. Não me admirei ter 

feito seleção dos amigos, separando-se daqueles que julgava não estarem no 

mesmo nível social. 

Ele vivia fazendo troça do Luís, o aprendiz que mal sabia balbuciar 

palavra audível naquele escritório. Fazia gozação, chamava-o de pequeno Buda, 

mas não para elogiar. 

Quem é ele, afinal, para questionar a religião do garoto e a origem asiática? 

— Devia praticar squash, Sônia. 

A altura da voz me tirou da divagação em um sobressalto. O estagiário 

moveu os olhos com rapidez, parando em mim, como se me alertasse, para eu 

não cair na provocação. 

Ingênuo Luís! Não nasci hoje, mas agradeço a preocupação. 

Osvaldo não me conhece, mesmo depois de quase cinco anos de convivência. O 

que ele pretende? Desdenha a cavalgada. Fala como se aquilo que pratico não é suficiente 

para me deixar em forma. Mal consegue mover as pernas para um lado e para outro 

dentro daquele cubículo da quadra de squash e solta conselhos para o meu lado. A 



agilidade que possuo é bem maior que a dele. Quer ensinar o vigário a rezar a missa, 

como diria minha mãe. 

— Jonatas perdeu de mim no último jogo — ele completou, ainda 

segurando a satisfação presa ao branco dos dentes. — Devíamos marcar uma 

partida. Nós dois… — Ah… Aquela voz arrastada sempre me faz engasgar o desejo de 

acertá-lo no meio das pernas. — O que acha? 

— Quem sabe? — respondi, espichando o sorriso mecânico e travando a 

vontade de esculachar. — Quem sabe você possa dispor de uma hora para 

cavalgar também. — O desejo de que ele caísse do cavalo compareceu de 

pronto nas minhas retinas. O desequilíbrio na hora do salto. A queda sobre a 

grama… 

A gargalhada que ele soltou ecoou pela sala e me despertou da imagem 

malvada. 

— Não tenho jeito com isso. Além do mais — ele prosseguiu —, não 

considero um exercício muito complexo esse que você pratica como se não 

houvesse amanhã. — Continuou sorrindo. — Garanto que não perde muita 

energia em cima do equino, como eu gasto rebatendo a bola na parede. 

Idiota! Ele devia mesmo cair do cavalo, mas eu o quero longe do escritório. 

Incompetente. Já maquinei mil maneiras de sabotá-lo, o tempo todo. Se ele permanecer 

aqui, precisarei de estratégias mais inteligentes para derrubá-lo. Porque ascender no 

departamento é questão de honra. Melhor silenciar. 

Eu lhe dei as costas. Fingi que fazia outra coisa e foi quando o editor 

chefe entrou. 

— Onde está aquela matéria? — Macedo enfatizou as palavras. — Pedi 

para hoje cedo. 

Eu vi Luís enfiar o rosto no teclado do computador, disfarçando a 

digitação. 



Osvaldo coçou a cabeça e o cacoete sobreveio: mordeu o lábio inferior. 

Puxou a cadeira de onde estava e se pôs na frente da mesa. Mexeu nos papéis. 

Olhou para o caos espalhado sobre ela. 

Não tinha feito. Lógico que não tinha feito. É o que acontece quando se usa as 

pernas e não o cérebro para se mostrar, seu idiota! 

A vontade ferina de nocauteá-lo saltou, mas meu cérebro se sobressaiu e 

eu juntei da minha mesa o texto redigido por mim sobre o assunto. Passei por 

ele, olhando-o firme e entreguei para Macedo o resultado de meu empenho. 

Disputávamos palmo a palmo as posições de destaque. 

O sujeito recolheu a folha e devolveu um olhar furioso para os demais. 

Saiu sem agradecer-me. 

Outro idiota. 

Não fazia parte das minhas obrigações, e fiz porque quis, eu sei. 

Contudo, um obrigado não seria nada mal. Mas o maldito era machista até o 

último pentelho daquele saco inoperante e cheio dos dedos do Osvaldo. 

Eu vi o estagiário ajeitar-se na cadeira, relaxando a postura depois da 

saída do chefe. 

— Essa foi por pouco! — Osvaldo se sentou, juntando os papéis, 

alinhando os objetos. 

— É mesmo? — Carreguei na ironia. — Você está mal acostumado. Já fez 

a conta de quantas vezes tirei você do fogo? — Balancei a cabeça negando e 

respirei fundo. — Da próxima vez, deixo você se ferrar. — Apontei o dedo para 

ele e voltei para o meu lugar. 

— Você não faria isso. 

Ele precisava de uma lição. 

— Você disse que faria e não fez. 

— E daí? — Ele deu de ombros. 



Eu deixei passar um tempo. Precisava fazer alguma coisa. Alguém 

precisava fazer alguma coisa. Deixar tudo assim, sem punição… Não! De jeito 

nenhum. 

— Acho que vou encarar aquele jogo de squash. 

— Tá falando sério, Sônia? 

— Não imagina quanto… 

— Quarta à noite, então. Afinal, você não tem compromisso até onde sei. 

Ele soltou um risinho asqueroso ao dizer, mas não tardava por esperar. 

Eu não praticava squash há tempo. Mas assemelhava-se a andar de bicicleta. 

Uma vez em movimento, tudo voltava vívido e natural. 

— Sabe onde eu jogo? 

— No Squash Center? — Depois da confirmação, fiz de propósito 

acrescentar: — O Jonatas me falou. 

— Bem esse. — Ele esticou-se na cadeira. — Vá preparada para suar — e 

girou a cadeira para o meu lado —, e para perder. — Olhava para mim 

esperando, quem sabe uma reação agressiva, mas eu não daria o gosto.  Não me 

considerava igual aos outros, que encaravam os desafios propostos por ele. 

Deixei-o na vontade. Mordendo-se para arrancar uma reação agressiva. 

Perto das 10 horas, Osvaldo deu a costumeira saída para a cafeteria da 

esquina, olhei para o Luís e vi o sorriso preso e o olhar, aquele que deixava 

escapar quando esperava algum posicionamento meu. 

— É o começo do fim… dele. 

Luís concordou tímido. 

— E você vai junto. Porque quero o registro dessa derrota. 

Arrumei minhas coisas no final do dia e planejei minha vingança. Liguei 

para Jonatas, pouco antes de sair. Ele me devia um favor. A cobrança culminava 

em uma partida-treino de squash, na terça-feira à noite. Eu sairia do jogo com 

alguma informação sobre Osvaldo e as táticas empregadas dentro da quadra. 

*  *  * 



Entrei no pátio do clube na hora marcada, carregando Luís a tiracolo. Vi 

o carro de Osvaldo em uma das vagas da frente do prédio. Ele me aguardava 

do lado de dentro, já cercado de conhecidos. 

— O pequeno Buda veio testemunhar a derrota? 

— Claro… — Melhor deixar pensando. Dei uma piscadinha para Luís. 

— Preparada? 

— Nasci pronta — mostrei os dentes enquanto ele se despediu daqueles 

com quem conversava. 

Seguimos para o lado das quadras. Todas elas no térreo, na parte dos 

fundos. De paredes brancas, de um branco aceitável pelo uso, com fachada de 

vidro, dispostas lado a lado. Seis delas. 

Ele girava a raquete num malabarismo nervoso. Eu, repassava as jogadas 

mentalmente. O som da voz de Jonatas misturado aos sons dos ocupantes das 

outras quadras, explicando-me como a morosidade de sempre sobre as jogadas 

costumeiras, os pontos fracos, os pontos fortes. 

  

— A perna direita é a perna de apoio. Meus melhores pontos foram marcados 

pela esquerda. Cuidado com as paralelas. Ele domina essa jogada como ninguém, mas é 

fraco no lob. Pode pegá-lo com mais facilidade no fundo da quadra. 

— Entendi. 

— Vamos praticar as suas falhas, Sônia: voleio e boast. Ele não é tão bom quanto 

diz. De vez em quando dou corda para ele se enforcar. 

  

Eu vi Luís mexer no celular. A ordem consistia em filmar tudo e, depois, 

editar. 

O início foi lento. Um querendo conhecer o outro. Ele puxando conversa 

entre uma jogada e outra e eu driblando a curiosidade com respostas evasivas. 

Não queria me distrair, nem podia. Depois de meia hora de jogo, me preparei 

para os golpes treinados. 



— O Macedo foi promovido. 

A bolinha quicou de volta e  bati com força. Tinha recebido a informação 

bem antes dele. 

— Pois é. 

— Logo, logo, serei seu editor-chefe. 

Ele correu para perto da parede e se torceu para alcançar. 

— Falhando do jeito que falha? Duvido. 

Mais uma raquetada forte. Um voleio. 

— Macedo não vê outra opção dentro do escritório. — O cansaço dele 

cambaleava junto da voz. 

Ele rebateu minha jogada e eu alcancei a bolinha com sanha. 

— E não estou dizendo que você não é competente, Sônia. 

O boast foi perfeito. Mal acreditei na jogada que fiz. 

— Estou apenas constatando um fato. 

Ele tropeçou. Quase caiu. 

— Ele jamais escolheria você. 

— Você quer dizer que ele prefere um incompetente a escolher uma 

mulher? 

Ele apenas riu, talvez, pensando que eu estivesse brincando por detrás 

do meu olhar manso e do sorriso simples. 

Insuportável, ele era! 

Decidi que estava na hora de terminar o jogo. 

*  *  * 

A manhã da quinta-feira passou de forma pesada. Minhas pernas doíam 

um pouco, mas a alma lavada por completo. Luís também se vingou de 

Osvaldo publicando o vídeo da derrota no Whatsapp dos amigos. As imagens 

circularam e encorajaram comentários de todo o tipo. O orgulhoso tinha 

sucumbido diante de quem ele humilhava sem dó. Eu exultava de satisfação. A 

vingança é uma daquelas sobremesas de papaia com licor de cassis ou aquela 



taça de sorvete de creme com pêssegos em cubos, calda de framboesa, xerém, 

chantilly e amêndoas laminadas. 

Tudo que é bom, entretanto, tem curta duração. Macedo, promovido 

para a sucursal da capital do Estado vizinho, deixou escapar que o substituto 

assumiria na sexta-feira. O palpite não era nada bom e a tarde pintou-se 

interminável. 

Osvaldo substituiu o transtorno da derrota na quadra agarrando-se à 

perspectiva de assumir o cargo. A euforia não o deixava se concentrar no artigo 

e tampouco deixava os colegas se concentrarem. Tamborilava no tampo da 

mesa. Girava a cadeira. Batia o pé no chão. Levantava. Olhava pela janela. 

Sentava. 

Eu observava com paciência e pensava nas minhas opções. Se Osvaldo 

fosse promovido, teria duas, uma vez que a transferência não entrava na lista: 

pedir demissão ou me submeter à incompetência da criatura. 

Minha noite foi tão longa quanto a dele. A sexta-feira despontou com o 

latejar da minha cabeça e os comprimidos detonaram meu estômago ainda 

antes de chegar ao trabalho. O clima de apreensão dos funcionários não 

melhorou em nada meu estado. E ao me sentar, percebi a organização 

impecável na mesa de Osvaldo. Estava esperando por algum milagre, na certa. 

— Onde está Osvaldo? — Virei-me para Luís. 

— No banheiro. 

Eu gargalhei. 

Melhor uma dor de cabeça do que diarreia. 

Não terminei de pensar e lá veio ele, todo engomado. 

Estava pronta para perguntar se ele estava bem, quando entrou Macedo. 

Trancou-se no escritório durante uma hora e ninguém se atreveu tecer qualquer 

comentário. A tensão pulsava no ar enquanto o observávamos limpar a mesa e 

recolher coisas das gavetas, enfiando dentro de duas caixas. 



Não consegui pensar em outra coisa além da possibilidade de ele eleger 

Osvaldo para substituí-lo. Macedo era burro o bastante para fazer aquilo 

acontecer. 

Quando saiu da sala, o desgraçado chamou todos à atenção e anunciou o 

nome de um funcionário da filial de Santa Maria como seu substituto. Alguém 

cuja fama era fazer os funcionários pensarem no inferno como um resort 

agradável. Macedo driblara a nós dois e escolhera alguém que mal conhecia o 

funcionamento daquele espaço e que imporia uma ordem indesejada, uma 

rotina miserável e infeliz. Para terminar, desejou um bom trabalho a todos e 

pediu para Luís ajudá-lo a carregar seus pertences. 

Eu olhei para Osvaldo, indignada e notei a palidez do rosto. As olheiras 

se sobressaltavam. 

— Filho da mãe… — Osvaldo disse, quase inaudível. 

Pensei em todas as estratégias organizadas por mim. Lembrei-me de 

cada item executado. Um inimigo conhecido é um inimigo previsível. As coisas, 

no entanto, mudavam de maneira drástica. A luta exigia nova abordagem. 

Olhei para Osvaldo, ainda consumido pela surpresa e ele me devolveu um 

olhar cúmplice, de pleno entendimento. 

— Pegue seu casaco. — Eu me levantei. — Vamos tomar um café e 

discutir táticas de squash. Precisamos nos preparar para uma guerra. 

  

  

Nota: 

  

Crescer – [Do lat. crescere.] Verbo intransitivo. 

Verbos relacionados com crescer:  nascer, pular, subir, desenvolver, 

avançar, aumentar, investir, progredir, trepar, ASCENDER, elevar. 

Aumentar em volume, grandeza ou extensão; em estatura ou altura; em 

intensidade, força ou ímpeto; em duração; em número ou em quantidade; 



multiplicar-se; tornar-se mais longo; aumentar em volume (transitivo 

circunstancial); nascer e desenvolver-se; medrar (transitivo direto); fazer 

crescer; aumentar (verbo predicativo); desenvolver-se (transitivo indireto); 

investir ou avançar; aumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONDICIONAL 

 

 

Eu subo na bancada da janela lateral e espio pela fresta da cortina. O 

gramado é viçoso e a saída lateral do carro do meu patrão está fechada. A 

vizinha estende a roupa e vejo as crianças passarem com as bicicletas. Se não 

estivesse preso aqui já estaria lá fora, querendo seguir com elas. Já estou 

acordado há um bom tempo. Não vi Julia e Kadu chegarem. Eles não coçaram 

minha barriga. Nem me chamaram para jogar com meu brinquedo favorito. A 

bolinha ainda está ao lado da minha cesta. Olho para ela e não sinto a menor 

vontade de brincar sem eles. 

Eu faço o que normalmente faço o dia inteiro. Percorro a casa 

reconhecendo os lugares pelo cheiro peculiar de cada parte. Subo as escadas e 

me deito em cima da cama dos que me amam. Cheiro os travesseiros. Vou até o 



ateliê e dou uma volta. O cheiro das tintas faz meu focinho coçar. Quando eu 

me canso, eu desço. Faço minhas necessidades na área de serviço, em cima do 

tapete de plástico porque fui bem treinado. 

Espero na porta, sentado. Estão demorando.  Já passou da hora do 

almoço e ninguém ainda chegou. Eu dou uma volta pela sala e subo novamente 

na bancada. Espio. Enxergo o cão que sempre circula naquele horário e dou uns 

latidos. Ele não escuta porque está sempre do outro lado da rua. Não ouço o 

barulho do carro. Julia e Kadu estão demorando e eu não ganhei biscoito. 

Eu sei onde é que a minha ração está. Paro diante do balcão e espero. 

Não sei abrir aquela porta. Eu raspo a minha pata, mas ela não arreda e eu 

choramingo. Resolvo tomar água para aquietar meu estômago. O telefone toca e 

eu corro para a sala e me ponho ao lado da estante abarrotada de livros e discos. 

O som do aparelho insistente me irrita e eu uivo. Depois de alguns toques o 

silêncio retorna. 

A sala não é meu lugar preferido, mas o sofá é confortável, então, pulo 

para cima dele e fico por um tempo quieto. Tem almofadas e uma manta 

impregnada com o perfume adocicado de Julia. 

Quando eu vou para a bancada outra vez, já está escuro lá fora. A casa 

também está na penumbra. Julia e Kadu não voltaram e sem opção, volto para o 

meu cesto e fico olhando a cozinha do nível mais baixo. Tudo é tão triste sem 

eles… A luz da rua desenha a janela no piso. 

Passo a noite no silêncio. Sinto falta da televisão que Júlia sempre liga. E 

Kadu não tocou violão. Eles não se beijaram e também não me chamaram para 

brincar. 

A manhã chega. Alguém abre a porta e eu penso em meus patrões. Meu 

rabo já balança, mas é Fernanda, irmã de Julia. Ela está chorando e os olhos 

estão vermelhos. Junto dela tem alguém que não conheço muito bem. Mas eu 

pulo para festejar a sua vinda porque a solidão é ruim. Ela não retribui com 

festa. Apenas acaricia meu pelo e continua chorando, colocando comida no meu 



prato. Troca a água da minha tigela e recolhe o cocô do tapete de plástico. Ela 

coloca em mim a guia. 

— Precisamos resolver isso também, Artur. 

— Eu sei, mas agora não. Deixa passar tudo. Tem tempo. 

O homem me leva para caminhar pela quadra. 

— Vamos lá, peludo! 

O exercício me faz bem e meus músculos se aquecem. 

Sinto os cheiros novamente. As flores do quintal do outro vizinho. A 

comida da senhora de idade da casa gradeada. O poste carregado de cheiro dos 

cães de rua. E nem sinal de Júlia e Kadu. 

O passeio é longo. Ele para e fuma. O cheiro não é agradável. É 

semelhante ao que o amigo de Kadu traz com ele todas as vezes que tem 

futebol. Somente ele fuma e, fuma no lugar indicado pelos patrões: na parte de 

trás da casa. 

Ao voltarmos, ele pendura a guia no lugar e Fernanda desce do andar de 

cima carregando uma sacola. Eu farejo coisas de Julia e Kadu. Ela vai levar e eu 

seguro a sacola. Não pode levar embora o que é da casa. 

— Tudo bem, amigão. Está tudo certo. — Ela afaga o meu pelo outra vez 

e continua chorando. — Você não compreende, não é? Não tem noção do que 

aconteceu, mas vai ficar tudo bem. 

Ela me olha de um jeito diferente. Sinto o cheiro de Madalena, a mãe das 

duas. Eu dou uns latidos. Madalena não gosta de mim. 

O homem enxuga as lágrimas de Fernanda. 

— Precisa ser forte, Fê. Sua mãe precisa de você. 

Não entendo o que está acontecendo. Eles vão embora e eu fico sozinho 

outra vez. Pulo para a bancada esperando ver Julia e Kadu chegarem, mas eles 

não vêm. Eu choramingo, me angustio. A noite chega. Meu instinto diz que 

devo me preparar. Algo não está certo. 

  



~~~~~~~~~~~~ 

Quando eu cheguei nessa casa, era pequeno. Meus irmãos ficaram no 

canil junto de meus pais. Eu ganhei uma coleira. Nela tem uma medalha. Tem 

meu nome gravado e um número de telefone para chamar caso eu me perca. 

— Ficou linda, Kadu! 

— Que tal um passeio agora, amigão? 

Eu não me perderia nessa vizinhança. Sou muito esperto e bom farejador. 

Nas primeiras três semanas já sabia tudo desse lugar. Conheço cada 

cheiro que a casa possui. 

No andar de cima, no ateliê, o cheiro de óleo e terebintina são minha 

aflição. Os espirros começam cinco minutos depois de eu entrar naquela sala, 

apesar de eu gostar do cheiro dos lápis de cera da caixa que fica ao lado dos 

tubos cheios de pincéis. 

Eu já estraguei alguns pincéis da Júlia. Mastiguei os cabos, esfacelando a 

madeira frágil, mas o cheiro doce me conquistou. Ela ficou triste, mas não bateu 

em mim. Repreendeu-me, alterando a voz. O castigo foi severo. Durante uma 

semana não joguei bola com Kadu. 

Já comi o calcanhar de um chinelo, também. Salivei e não resisti. A 

borracha tinha cheiro apetitoso. 

— O que pensa que está fazendo, seu danadinho? Onde já se viu comer meu 

chinelo? 

A cozinha é o lugar mais cheiroso da casa. Cheiros doces e salgados se 

misturam a outros. Na hora das refeições eu compareço, mas sou, quase 

sempre, ignorado. Mesmo que eu peça, não ganho nada da mesa e o jeito é 

contentar-se com a ração. 

Agora estou aqui, na bancada da janela da sala outra vez, esperando por 

Júlia e Kadu. A comida, intocada, não me apetece. Estou triste e sozinho faz 

tempo e a chegada do carro me alerta. Não reconheço o veículo. Talvez eles 

tenham chegado, finalmente. 



Eu desço com pressa e me apronto na porta. Fico atento, a esperar por 

quem entra. Uma ansiedade que faz meu coração pular. O desapontamento é 

grande. É Fernanda e ela vem acompanhada do mesmo moço do outro dia. 

— Deixe tudo lá em cima.  As caixas só chegam depois de amanhã. 

— Quer mesmo ficar com essas coisas? 

Eu estou sentado em cima do tapete e minha cabeça segue de um para o 

outro. 

— Sim. Com a maioria delas. 

— Incluindo o cão? 

— Isso é algo que terei que discutir com ela, Artur. 

Eu os acompanho. Eles circulam pela sala. Fernanda para em frente da 

estante. Puxa um livro. Coloca no lugar. Ele mexe nos CDs. Depois, mostra um 

vinil para ela. 

— Esse é bom. 

— A maioria é. 

Ela recolhe o porta-retratos. É onde eu estou junto de Júlia e Kadu. Nossa 

primeira foto, feita por um amigo, num dia cheio de brincadeiras no pátio. 

Depois, ela vai até a área de serviço. 

Minhas coisas são recolhidas. O tapete de plástico. O pote da água. A 

tigela. O saco com a ração é retirado de dentro do armário e é levado para fora. 

Nunca saíram de onde estavam. Júlia não costuma mexer as minhas coisas de 

lugar. 

— Isso é tudo? 

— Sim. 

Ele apanha a guia e eu mexo o rabo. Penso no passeio sem ter muita 

certeza de como será. 

— Que tal dar uma volta, peludo? 

Meu nome não é peludo. 

  



~~~~~~~~~~~~ 

A casa é grande. Tem dois andares. Muitas janelas. Teria lugar para mim. 

Tudo poderia ser como costumava ser, se Madalena, ao menos, gostasse de 

cães, ou tolerasse minha presença dentro de seus espaços. 

Logo que cheguei, escutei Fernanda interceder por mim, em vão. 

— Eles amavam esse cão, mãe. 

No começo pensei que ela me levaria até Júlia e Kadu, que este era um 

lugar de passagem. No entanto, amarraram-me a essa corrente. Estou preso 

perto dessa casa minúscula de um tom desbotado de marrom, em uma 

condição permanente. Tenho um cobertor, aí dentro. Puído. Com cheiro de 

velho, de coisa mofada e úmida. 

Outro dia, ouvi outra conversa entre elas. Arthur, como sempre, não 

interferiu 

— Precisa se recuperar, mãe. Não pode agir desse jeito. 

— Filha… 

— A vida precisa seguir em frente. Nesses três meses só vejo a senhora chorar. 

— Você pensa que é fácil? 

O tempo passou arrastado. Três meses nos fundos da propriedade de 

Madalena. Três intermináveis meses. Já estou aqui há muito tempo e a saudade 

cresce. Eu me lembro de onde vim. As imagens vêm em flashes. Elas me 

abraçam e fazem me lembrar de como as coisas eram antes de chegar aqui. 

Chorei muitos dias e noites. Não dormi. Implorei para ela me acolher. 

Tudo o que quero é carinho e um pouco de respeito. Quero me sentir amado. 

Ela não entende o meu olhar. 

Durante as primeiras semanas, nas poucas vezes que alguém abriu o 

portão, eu fiquei em alerta, esperando Júlia ou Kadu aparecerem para me 

resgatar daquele lugar tão sem alegria, tão cheio de dor. Depois de perceber que 

eles não voltariam, o portão abre e eu não me importo, mesmo guardando na 



lembrança a imagem dos dois. Eu me pergunto onde eles estão, o que estão 

fazendo, e por que me abandonaram. É um sentimento estranho e terrível. 

Vejo Madalena chorar, enquanto estende a roupa. Suas mãos tremem. Ela 

não é tão velha, mas as pernas vão devagar. Ela não parece bem. Desde que 

cheguei, uma escuridão enorme brota de dentro dela e se lança por todos os 

cantos. 

Também choro a falta dos que amo, mas meu choro não a comove e 

tampouco tenho a chance de aplacar seu desgosto com minhas lambidas. 

Fernanda chega sempre carregando livros. Ela vem me ver uma vez por 

semana. Afaga meu pelo. Ensaia uma brincadeira ou duas, mas já não faço festa 

para ela. Nem para ela, nem para ninguém. Tudo o que sinto é solidão. Uma 

solidão crescente e teimosa. 

Talvez, se eu enxergasse a rua… Porém, não enxergo a rua, nem crianças, 

ou outras pessoas. Não vejo a vizinhança. Penso na janela e na bancada da casa 

onde eu morava e que, antes, eram minha distração. Tenho na lembrança o 

cheiro da grama e das flores, do perfume de Júlia e de cada cômodo daquela 

casa, especialmente da cozinha e do ateliê. 

Esqueço-me deitado, aqui, porque é difícil me erguer. Minhas patas não 

parecem fortes para me suportar. O ânimo se perde de mim pouco a pouco. Faz 

alguns dias a ração não me apetece. Vomito a pouca comida que consigo por 

para dentro. 

As noites são escuras. Os sons ao meu redor não me despertam atenção. 

Não tenho o aconchego daquelas cobertas macias. De dia, se chove ou faz sol, 

não importa. Eles são todos iguais. Não há música. Ninguém toca violão. 

Ninguém trabalha com as tintas. 

Eu fecho os olhos. Quero dormir para sempre, imaginando a casa outra 

vez. Eu, percorrendo seus espaços e me encontrando junto de meus donos. O 

cheiro adocicado das roupas. O calor dos abraços. Os afagos. 



Um acorde bem distante me chama. Kadu está tocando violão. É sua 

música preferida. Tenho a impressão de ter escutado a voz de Júlia a chamar 

meu nome. Ergo minha cabeça e meu corpo com a mesma força de outrora. 

Minhas orelhas se erguem alertas. 

— Vem, Jasper! 

É ela! 

Eu corro sempre em frente. Olho de relance para trás e a casa de 

Madalena desaparece em meio a um nevoeiro incomum. Tomo embalo. Sinto 

que vou como o vento, seguindo a voz de Júlia e o perfume que ela emana. 

Vejo formas que se tornam nítidas. Eles estão além do portão. Eu o 

atravesso confiante e eufórico e me jogo em seus abraços em gesto de pura 

angústia dissipada. Pulo, lambo, balanço o rabo. Dou voltas ao redor deles. 

Respiro amor. Eles sorriem e Kadu faz a pergunta que eu esperava ouvir fazia 

tempo… 

— Pronto para passear? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAFÉ 

 

 

Você nunca sabe o que esperar das pessoas. Aquele, por exemplo, vem 

de vez em quando, pede um café cortado, não diz bom dia, nem obrigado. 

Entra mudo, sai calado. Aquelas duas, na mesa do canto, vêm ao cinema, param 

para o lanche e discutem o filme até a exaustão. Nesse universo da cafeteria, 

aparece de tudo um pouco. 

E essa que está falando com você sou eu, analisando a clientela da 

cafeteria. Todos os dias os tipos mais estranhos sentam-se para um café. 

Esse aí, sentado à minha frente, com olhar fixo nos meus cabelos é o 

Roberto. Ele vem aqui todos os dias, praticamente no mesmo horário. E, quase 

sempre, sou eu quem serve o café para ele. Eu preparo o pedido com cuidado 

porque ele segue cada ação minha até a xícara ser colocada à sua frente. Não 

quero que nada dê errado, especialmente porque ele me trata muito bem. É 



gentil, educado e simpático. Diferente de outros exemplares estúpidos. Eles 

sentam como se tivessem direito de deixar sair pelos poros a falta total de 

respeito e cuidado para com quem os serve. 

Eu puxo assuntos com ele. Pergunto desde a cor da moda até o resultado 

do futebol. Na parte da manhã, leio as notícias na rede para, depois, perguntar 

a opinião dele sobre o assunto. Só para fazê-lo ficar, entende? Ele responde. Eu 

pergunto outras coisas. Minha colega me olha e sorri. Entrego os pedidos para 

os outros clientes com agilidade porque, em seguida, é sempre possível ficar no 

balcão, jogando conversa fora com ele. 

Ontem ele pediu um expresso. Hoje um cappuccino. Nunca pede a 

mesma coisa. Nem em ordem, se analisar a semana. Contudo, é sempre café. 

Hoje ele está vestindo azul em vários tons. Combina com o olhar 

castanho claro e com a cor escura da pele. Além do mais, ele mudou o perfume. 

A fragrância é diferente. Minha mãe sempre me chama de indiscreta quando 

observo a aparência das pessoas com tanta minúcia ou outras particularidades. 

Mas não faço isso com todos. Nem faço isso sempre. É com ele. Só com ele. 

Talvez ele seja sozinho, mesmo. É antevéspera de ano novo e ele está 

aqui. Se eu não fosse tão preocupada com a reação da minha mãe – porque 

minha reputação diz respeito a ela – investia nele. Sei lá! Dava em cima. 

Quebrava esse gelo. Sabe aquele sentimento incômodo e que não larga você de 

jeito algum? Eu o convidaria para jantar em algum lugar diferente. Quem sabe 

um cinema, ou um bar com música… 

Daqui uns cinco minutos ele vai sorrir, me dizer obrigado e até logo, 

seguir para o caixa e sair. Uma rotina bem conhecida. Vamos nos despedir com 

um aceno e nos veremos na segunda-feira outra vez, ou melhor, na terça-feira, 

já que amanhã é domingo. 

Ele trabalha na loja do primeiro piso, Áudio & Som. Tem um carro de 

segunda mão e estuda inglês. Já me falou que quer fazer vestibular de novo, 

agora que terminou o Ensino Médio. 



— Obrigado pelo café. 

— De nada! 

Não falei? Lá vai ele para o caixa. E você pensando que… Ele está 

voltando. Deve ter se esquecido de algo. 

— Se não nos vermos, feliz ano novo! 

— Pra você também. 

O que você pensou? Que ele me convidaria para sair? Humpf! Você 

estava torcendo, não é? Eu sei. Eu sei. Mas não desanime. A tarde ainda não 

terminou. Vai que o Papai Noel tenha recebido minha cartinha e esteja 

querendo me fazer uma surpresa… 
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TERESINHA DOS ANÉIS DE SATURNO 

 

 

Teresinha mora sozinha na casa marrom da esquina, onde o vento faz a 

curva e vai bater na casa amarela, do outro lado da rua de chão batido e de 

canteiros de amor-perfeito. 

— Seu Lino, abra a porta! Tem selo voando aqui fora! 

— O que foi, Teresinha? 

— Tem selo pra tudo que é lado. 

— Joguei fora. Cansei de guardar. 

— O senhor pode colecionar coisa mais fácil. Eu coleciono anéis de vento, 

de pó de estrela do céu de Saturno. 

— Você é maluca, isso sim! 



Teresinha não escuta. Lança anéis de luz para ele pegar. Tenta isso todos 

os dias, mas Lino parece vindo da lua. Um caso perdido… 

— O senhor deveria ao menos tentar. 

— Me deixe aqui com a minha bagunça. Vá cuidar dos seus anéis! 

E assim ela segue, a jogar anéis todos os dias, a abrir janelas todos os 

dias. Um trabalho incansável. 

Bendita essa coisa de jogar anéis e de abrir janelas. Teresinha é quem 

sabe e segue cuidando da vida. 

Ela cuida bem de sua casa, muito diferente da casa de sua mãe. A casa 

materna, de madeira tosca, com frestas de dedo, por onde se enxergava o 

horizonte ou qualquer forasteiro à distância, cheirava a picomã mesmo limpa, 

porque o frio nas vacarias é intenso e o fogão a lenha não pode parar de soltar 

fagulhas. 

Vem ajudar, aqui, Teresinha! Vem ajudar a tocar esse gado para o outro 

lado! O pai chamava para ajudar, mas a menina não se movia. 

Ah… As manhãs no campo geado, branquinho e frio. Teresinha não quer 

se lembrar daquela infância dura, dos cristais de gelo pendurados na plantinha 

em frente à casa humilde, da escassez de cobertor, de quentura de 

amor.  Teresinha nunca foi daquela lida. É de outro mundo. É de Saturno, 

daquele planeta vaidoso, carregado de anéis, do qual a professora falou. 

A casa de Teresinha também tem fogão a lenha, mas o chaminé funciona 

e a alvenaria despeja sobre ela a incrível sensação de um abraço, aquela 

impressão que não tinha quando morava com a mãe, apesar do carinho 

materno quase esquecido. Foi presente de um fulano, um dos cavaleiros 

corajosos e destemidos, de lança em punho e chapéu na mão, que encontrou 

nos idos de 60 e, de lá, foi só saudade, mas a casa ficou. A casa e ela. 

— Bom dia, Teresinha. 

— Bom dia, seu João. Vai cedo, hoje, para a feira? 

— Não tem farinha e Maria precisa fazer pão. 



Teresinha sorri, limpa a soleira, e lança um de seus anéis coloridos para 

que João consiga fazer o trajeto em paz e a bengala o ajude, a ele e aos seus 

quase noventa anos de óculos de lentes garrafais. Ela volta a esfregar a 

veneziana, passa o pano nos vidros. Uma janela, outra janela. Todas as janelas. 

Afinal, a casa tem mil janelas e por todas entra luz. Ela guarda a luz do sol e da 

lua e essa luz a faz sorrir. 

Teresinha não tem filhos. Quis um dia, mas a Terra o levou. Brincou de 

roda, tonteou e o menino se foi, amparado pelas mãos de todos. O médico disse 

que foi coração, que era fraco e não resistiu. Teresinha chorou lágrimas tão 

transparentes; encharcaram o jardim. Por isso ela tem as flores nos fundos da 

casa. Brotaram na semana seguinte, quando clareou e fez verão de um dia para 

o outro. 

— Oi, Teresinha que não é de Jesus. 

Lá vem Dora. Dora e seu vestido de borboletas. Só falta mesmo as asas 

para a menina ganhar o céu. E Teresinha sabe que o dia chegará e Dora alçará 

voo e acenará do alto. 

— Já é tempo de escola, Dorinha? 

— Já é sim, que tristeza… Não posso mais dormir, nem brincar. 

— Não diga isso, menina! 

— Onde estão os cavaleiros com os chapéus? 

— Eles vêm e vão. Você não vê porque é criança. Só sabe da música a 

metade. 

Porque é verdade: as pessoas só sabem da música, a metade. Da metade 

amorosa de Bernardo, não sabem. Da metade da paixão pelo maldito, não 

sabem. Porque Bernardo é de Flora e Flora é rainha. Dona de um palacete, 

branco, reluzente, na subida do morro. Um palácio de cristal, cheio de torres e 

bandeiras, com janelas para o nascente, com sacadas para o poente, enfeitado de 

ladrilho, rebuscado com jasmim cheiroso. 



Teresinha sabe que, do coração de Bernardo, não terá um pedaço, nem 

grande, nem pequeno que seja, mesmo com a paixão declarada, mesmo 

morrendo de amor, todos os dias nos braços de outros cavaleiros. Bernardo é 

príncipe encantado e Teresinha, aquela que mora na casa marrom, da esquina 

onde o vento bate e segue adiante pela rua descalça de folhas de cinamomo, é 

apenas uma borralheira. 

— Você já foi pra escola, Teresinha? 

— Eu já, sim. Já fui. 

Mas Teresinha não frequentou muita aula, não. Fez o primário até a 

quinta série e parou, porque precisava trabalhar e os livros não eram 

comestíveis como são nesse tempo de agora. Ela não sabe nada além do pouco 

que guardou. Sabe da vida. Dessa, sim. E dos anéis de Saturno, é claro, o 

planeta distante a olhar para ela, esperando seu retorno. 

— Vê se estuda, menina! Para ser doutora, ou malabarista, ou ainda 

professora, para curar as dores que ninguém vê. 

— E você estudou o quê? 

— Estudei estrelas. Ainda estudo, quando o céu está aberto e a rua 

escura. Todas elas olham para mim. Sei os nomes. Todos eles. 

E Dora ria. 

Lá se ia mais um anel. Multicolorido, dessa vez, porque é para a menina 

que passa todos os dias rumo à escola do outro lado da praça. 

Mas um dia chega e Teresinha adoece. Dizem uns que é de amor. Dizem 

outros que é terrível. O médico aponta para o peito. Os remédios lhe arrancam 

os anéis. Já não consegue cuidar do jardim, nem abre as mil janelas todos os 

dias. 

As pessoas se comovem. Vão visitar Teresinha. Ela recebe a todos, um 

por um, na sala modesta de um só sofá e duas cadeiras. Abre a janela para 

ventilar a dor e percebe, aos poucos, que cada um carrega junto de si um de 

seus anéis. 



Então, ela se alegra, porque os anéis estão a salvo, bem guardados como 

joias de pó de estrela do céu de Saturno. Finalmente poderia seguir viagem 

rumo ao infinito. 

Quando Teresinha se vai para sempre, o dia amanhece diferente. Os 

jardins explodem em exuberância. A tarde fica azul, mas encurta. Anoitece 

antes e é de um silêncio avassalador. As estrelas ficam mais próximas, tocando 

a superfície de ar do planeta.  Tudo acontece num piscar de olhos. Num 

momento Teresinha está lá, deitada, com os olhos fechados, sonhando. No 

outro, está envolvida em uma luz cintilante e difusa. Dorinha não ousa se 

mexer. Prende a respiração vendo os anéis descidos do alto se espalharem por 

todo o lugar. E lá se vai Teresinha, subindo, subindo… Rodeada de luz e de 

anéis. 

— Teresinha foi pro espaço. 

— Não diga isso, Dorinha! Olha o respeito. 

— Mas foi, sim, mãe. Teresinha foi pro espaço, viver em Saturno, no céu 

de Saturno, junto dos anéis, para brilhar com as estrela no céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAREDES SILENCIOSAS 

 

 

“Todas as coisas têm fim. O mal do homem é pensar que pode ser eterno. Só 

eternizamos momentos.” 

  

Alexandre Melo retornou da DH transtornado. Precisavam esperar pelo 

escrivão e o mandado. Patrícia Fraga viu o parceiro reclamar o tempo todo. Ela 

sabia com exatidão o que se passava na cabeça dele. 

Encontraram a casa do pedreiro, porém não sabiam se Rosana Nogueira 

ainda respirava. A locatária identificou Rafael Soares, como seu inquilino. 

Abriu as portas de sua casa e da casa dos fundos para a busca e apreensão 

depois da explicação de Patrícia sobre o motivo de estarem aí. 



A mulher, já nos seus setenta anos, precisou ser medicada. O nervosismo 

pela situação a fez gaguejar e acentuou a dificuldade de ficar de pé. Suas mãos 

tremiam, mal conseguindo segurar o copo com água. 

— Vem uns caras para arrebentar a parede — o delegado informou, 

jogando o chiclete de um lado para outro. Caminhou pelo pequeno espaço 

consumindo as últimas fagulhas de ânimo. 

— Quantas horas mais para ter uma maldita ordem judicial? O juiz, por 

acaso, sabe o que encontramos todos os dias nesse maldito trabalho? 

— Os peritos recolheram todo o equipamento de vídeo encontrado — 

explicou a parceira. — Recolheram a impressora. Encontramos digitais, mas não 

sabemos se são das vítimas. Não há nada, nenhum objeto ou roupa além das 

que estão no armário e que, é bem provável, sejam dele. Precisamos conectar 

tudo para sustentar muito bem a acusação. 

— E o jeito é fazer de acordo com a lei. Não dá para burlar isso, 

Alexandre — Monteiro tentou argumentar de forma serena. O medo, porém, 

mantinha-se firme ao lado de todos, cutucando as entranhas. Ao abrirem 

aquelas paredes, sabiam o que encontrariam. — O escrivão já deve estar vindo. 

 



 

  

— Já se passaram 15 minutos. Onde está a marreta? Onde está a equipe 

de demolição? Precisamos abrir essa parede! 

— Controle-se! — Monteiro o xingou. 

— Que merda! 

Alexandre saiu do cômodo onde estavam para fora da casa dos fundos. 

Patrícia o seguiu. Já o conhecia o suficiente para saber que o nervosismo vencia 

o alento. Ele puxou um cigarro. Um dos vícios adquiridos ao longo da 

juventude. Controlava-se, mas o medo apertava seu pescoço. 

— Precisa relaxar. Vai dar tudo certo — ela afirmou, lembrando-se dos 

anos de parceria. Já o vira em muitas situações complicadas, mas admirava-o 

pela competência. — Eu tenho certeza de que Rosana está viva. — A vida do 

parceiro era um amontoado de erros, fatalidades e desencontros, mas de uma 

coisa ela sabia: a vida profissional mantinha-se exemplar. Acertada. Ele era um 

excelente investigador, apesar de impaciente e ousado. 

Ele tragou com força. Ela sorriu. 

— O que foi? — ele perguntou. 

— Algumas vezes me sinto o Grilo Falante. Sua consciência imediata, 

porque preciso freá-lo. Você tem tendências suicidas. — Ele tragou mais uma 

vez com a mesma intensidade e ela continuou: — Somos policiais civis. Agentes 

da lei. Precisamos seguir dentro dela, embora ela não nos favoreça em alguns 

momentos. 

— Essa coisa de seguir rigorosamente a lei… — Encolheu os ombros. — 

Não dá brecha para nos movimentarmos de forma ágil — ele reclamou. — E 

não tem como concordar com o que o sistema tem organizado. Por causa do 

grande número de pessoas burlando as leis, temos a burocracia cavalgando na 

frente. 



— Eu entendo, mas… — Foi interrompida pela chegada do escrivão, 

trazendo com ele a autorização. Junto dele também chegaram dois outros 

homens. Usavam capacetes brancos e uniformes. Traziam marretas. 

— Finalmente! 

Ele tragou com energia, jogou o cigarro no chão e pisou na bituca. Soltou 

a fumaça enquanto seguiu com os demolidores. A dona do imóvel recebeu o 

papel e as paredes foram derrubadas. 
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72 horas antes… 

— É água. Bebe. 

— É dinheiro o que você quer? 

— Bebe! 

Sempre me pergunto o motivo do dinheiro vir em primeiro lugar. Existe 

uma sociedade doente, aí fora. Uma sociedade que pensa que o dinheiro 

compra tudo. Roupas de marca, carros último tipo, tecnologia, segurança… 

Compra até segurança, dependendo de quem você é alvo. Mas o dinheiro não 

compra tudo. E é triste perceber, mas nem todos conseguem enxergar esse fato 

incontestável. 

Não existe escapatória para pessoas desse tipo. Essas que pensam assim. 

É por isso que eu existo. Eu sou uma espécie de pastor de almas. Ensino pela 

dor da perda. 

— Meu pai tem dinheiro. Pode pagar o resgate. 

Um metro quadrado, às vezes nem isso. Sem saída. Sem janela, nem 

porta. Um cubículo de paredes de tijolos preenchidas com capricho. Um tijolo 

em cima do outro, intercalados. Argamassa, tijolo, argamassa. De cor laranja 

vivo, feito fogo, ou vermelho, feito sangue, para se lembrarem do que são feitos. 

Para se lembrarem de que tudo morre. Tudo. Todos. Sem exceção. 

— O que acha de umas fotos? Os olhos são o espelho da alma. 



— Por que está construindo essa parede? 

— Deixa eu ajeitar o seu cabelo. Assim… 

— Se me soltar, posso dar o que quiser. 

— Como fez com aquele rapaz, atrás da construção da piscina? 

— Como sabe? Quem é você? 

Eu me coloco à frente e aproximo o zoom. 

— Está vendo? Encontrei a câmera digital perfeita. Ela se acopla à 

impressora. 

— Por que não liga para o meu pai? Não vai pedir resgate? 

— Morde esse lenço. 

— Por que está fazend… 

— Melhor poupar seu fôlego. Preciso terminar a parede. 

Os grunhidos não me afetam. Gosto da agonia do olhar. Aquela agonia 

de não poder gritar ou perceber que não será ouvido, por mais que se debata ou 

se desgaste. É tudo uma questão de tempo. 

E o diário… O registro em meu diário deve ser preciso. Todos os detalhes 

são preciosos. Porque o prazer deve permanecer muito depois de tudo pronto, 

depois do tempo passado, quando eu releio e saboreio minhas vítimas 

eternizadas com minhas palavras. 

  

  

Eu construo as paredes devagar. Os primeiros tijolos já foram assentados. Como 

as outras, ela não sabe onde está e não sabe o propósito de tudo isso. Os olhos têm brilho, 

mas ainda não expressam o terror. Quando toda a parede subir e houver apenas o furo 

de um único tijolo na direção de seu olhar, então, sim, haverá um espetáculo de emoções. 

Cada uma é um projeto individual. Cada pessoa carrega em si as particularidades que 

mostram para mim qual área desenvolver. Algumas são fotogênicas. Outras, não. 

  

  



Patrícia e Alexandre saíram da DHPP para atender ao chamado do 

delegado Monteiro. Outra mulher desaparecida.  Mais um vídeo deixado como 

pista. Mais uma morte anunciada. Estavam perdendo o controle. 

Chegaram ao local quase uma hora depois da chamada. Sirene abrindo 

caminho. Luzes piscando. Moravam no inferno. 

— Demorou! Qual é? 

Antônio Carlos Monteiro estava parado perto do enorme portão e 

reclamou direto com Alexandre. Não entenderam de imediato o motivo da 

presença dele e não viram repórter algum. Bom sinal: o caso ainda não havia 

sido noticiado. 

O parceiro e o delegado divergiam com muita frequência. Mantinham 

uma relação de amor e ódio abafada pelos casos resolvidos. Todo mundo sabia. 

Monteiro cumprimentou Patrícia acenando com a cabeça. Como sempre, não 

quis conversa com ela. Puro machismo, ela sempre pensou, mas o parceiro 

atraía confusão e, havia grande possibilidade do chefe querer garantir que nada 

saísse do controle. 

— Faz tempo que estou esperando, Alexandre. 

A voz arrastada denunciou o cansaço. A manhã apenas tinha começado e 

o desconforto de perder a última hora de sono devia estar lhe batendo nos 

nervos. Para o delegado, um sujeito tranquilo, mas com extrema rigidez quanto 

aos horários, estar em uma cena de crime àquela hora, significava ter aberto 

mão da tão adorada rotina. E todo mundo tinha noção do poder da rotina. 

— Foi o trânsito, senhor. É uma droga. Mesmo agora, pela manhã. 

Alexandre não costumava usar a senhoria, mas quando sentia-se 

desprovido de bom humor… E isso acontecia com frequência. Patrícia já 

conhecia de cor os pormenores. A bem da verdade é que eles já se conheciam o 

bastante. Longe das vistas dos colegas tinham um entrosamento esporádico, 

quando a vontade suplantava a razão. 



— Vamos entrar. Ele nos deixou outro presente — o delegado referia-se 

ao assassino procurado há mais de um ano. 

Monteiro os levou para dentro da residência luxuosa. 

— Este é meu amigo, Nogueira, pai de Rosana. — O chefe apontou: – 

Esses são os investigadores Alexandre Melo e Patrícia Fraga. 

Estava explicado: o delegado conhecia a moça desaparecida. O pai, um 

amigo de longa data, era de se supor. Monteiro já ocupava aquele cargo há 

tempo suficiente para conhecer cada particularidade da cadeira onde sentava. 

Tinha uma rede de relacionamentos bastante peculiar e poderosa. 

— Eu a deixei em casa na terça à tarde – o homem explicou. Recolheu da 

pequena mesa redonda da entrada um envelope. – Tinha uma reunião. 

— E não a viu ontem? 

— Não. Quem a viu por último foi Lúcia, na terça-feira. 

— Quem é Lúcia? 

Alexandre começou devagar. Poucas perguntas, na maciota, mas por 

dentro, ruminava hipóteses ao longo das observações silenciosas. Bastava 

perceber seus olhos inquietos, espertos, ligados nas expressões, nos gestos. 

— Nossa empregada. Ela sai no final da tarde, depois de preparar o 

jantar. Na quarta-feira eu cheguei tarde, mas não me preocupei em procurá-la. 

Na terça ela me ligou na empresa, deixou recado dizendo que ficaria na casa de 

uma amiga. Eu estranhei. Ela poderia ter me dito à tarde, quando a deixei aqui, 

em casa. 

— Sabe o nome dessa amiga? 

— Liguei para todos os conhecidos. Ninguém a viu. Ninguém sabe dela. 

— Recebeu algum telefonema, senhor? — Patrícia perguntou enquanto 

Alexandre recebeu o envelope das mãos de Nogueira. 

— Nada. Nenhum pedido de resgate. Esse envelope nada tem de minha 

filha. Eu não entendo… 



O investigador colocou as luvas e abriu o envelope. Sacou de dentro um 

cartão SD, mostrando-o para a parceira. Devolveu-o para dentro e retirou as 

fotografias. Olhos, bocas, orelhas. A policial desviou-se das imagens 

observando os reflexos no piso. O estômago se revolveu. Por mais acostumada, 

nunca conseguia se manter impassível diante de imagens mais violentas. 

— Ele não as toca, mas é como se as tivesse violado em cada imagem. — 

o investigador pontuou em voz baixa para a parceira, recolocou tudo dentro do 

envelope. — Talvez possamos obter alguma impressão. — Sempre havia 

fotografias dos pertences, do que carregavam consigo quando raptadas. E 

imagens de paredes de tijolos, em várias etapas de construção com elas dentro, 

amarradas. 

— Talvez… 

— Vamos dar uma olhada perto da piscina, Pat. 

Alexandre sinalizou com a cabeça para ela o seguir e ela sentiu-se 

aliviada por não precisar encarar mais fotografias, sequer reclamou.  Patrícia 

não queria vivenciar o mar de perguntas daquele pai desesperado querendo 

saber quando teriam notícias do paradeiro da filha. E quando soubesse o pior… 

Porque ainda viria o pior. 
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A senhora me espera na janela. Sempre na mesma hora, como se 

soubesse. Não faz nada senão observar a rua, conversar com os moradores mais 

próximos e tentar adivinhar se chove ou não. Minha sorte: não é bisbilhoteira. 

Curiosa, mas não a ponto de ultrapassar os limites. 

— Como foi seu dia? Terminou cedo. 

— Muito bom, senhora. 

— Eu vi que chegou bem tarde, ontem. 

— O serviço pedia alguns retoques. Então, fiquei fazendo algumas horas-

extra. 



Ela debruça-se sobre a janela, impedida pela grade de ajeitar-se de forma 

confortável e me acompanha com parcimônia, esticando a cabeça. 

— Pode aproveitar que chegou cedo, hoje, para descansar um pouco 

mais. Vai deixar o carro do outro lado? 

— Eu não vou ficar. Começo a trabalhar em uma obra grande ainda hoje. 

Sigo para a moradia no terreno dos fundos, uma casa de três cômodos 

carecendo de consertos. O beiral está podre, mas o quarto é grande e pode 

abrigar vários cubículos. Três já preenchidos. O quarto, pela metade. 

  

  

Não preciso ir longe para encontrar na periferia um lugar perfeito para minhas 

construções. Os quartos existem aos montes. Os proprietários se importam com o 

dinheiro fácil. Alugar um cômodo ou uma casa aos pedaços para alguém que pague 

adiantado não parece estranho. Eu sou silencioso. Ninguém me escuta trabalhar. 

Esse quarto ainda vai abrigar mais cinco. 

 

  

 



  

A piscina quase incomodava de tão limpa. As cadeiras brancas, 

arrumadas, também. 

Vasculharam a área com minúcia. Cada palmo do entorno, perto das 

cercas, na churrasqueira. Nenhum indício, nada. Mas já sabiam. Tinham pouco 

tempo para encontrar a moça. 

Patrícia ficou parada, olhando para as coisas. 

— O que tanto pensa, Pardal. 

Ele a chamou pelo apelido. Uma forma carinhosa, no entendimento dele, 

mas ela não gostava. Tolerava. A intimidade entre eles não a incomodava e ela 

sabia da ansiedade do parceiro. O apelido aparecia quando a preocupação 

tomava conta e ele procurava aliviar a tensão brincando com ela. 

— Bobagens. 

Ele não insistiu. Deu uma volta na piscina. Olhou para a casa. Percorreu 

o muro coberto de hera e voltou até ela. 

— Ele entrou por lá – ela afirmou, apontando a saída dos fundos. 

— Ele já a tinha visto, Pat. — Ele agachou-se próximo da piscina, passou 

a mão na superfície da água. Olhou mais uma vez para a residência. Secou a 

mão na calça. — Pode ter sido na faculdade. Pode ter sido no shopping. No 

cinema. — Depois o peito se encheu e soltou o ar de forma barulhenta. — Ele 

sempre escolhe e conhece quem escolhe? Ou é aleatório? 

— Nunca chegamos a lugar algum com isso. Essa moça é bem diferente 

da última desaparecida. Ela não mora na periferia. Olhe ao redor e compare 

com algumas das vítimas. Não é isso que o faz escolher. — Ela não dizia 

qualquer inverdade — Nunca chegamos perto de pegá-lo. Ele escorrega por 

entre os dedos. Nenhuma pista, nada. 

O delegado se aproximou junto do pai da moça desaparecida. 

— Qual a sua opinião, policial Melo? 



O homem mais parecia buscar alento e não uma resposta lógica. Se ele 

respondesse calcado no que tinham, a probabilidade do desespero tomar conta 

do empresário era grande. Quem não esperaria esperança em um momento tão 

estranho e terrível quanto aquele? 

— Ele pode tê-la vigiado durante dias – respondeu de forma sincera, mas 

o fato não levava a lugar algum. 

— Como assim? 

— Ele estudou muito bem o lugar. Sabia como entrar. Sabia dos hábitos 

de sua filha. 

— Do que estamos falando aqui? Ele conhecia minha filha? 

Alexandre olhou para Monteiro, a sobrancelha erguida. Os policiais 

conheciam o significado de tudo aquilo. 

— Sr. Nogueira… — Alguém deveria explicar para ele, contar o que 

acontecia naquela cidade gigante e cheia de gente maluca. — Estamos lidando 

com um série de desaparecimentos. E é bastante provável que esse seja mais 

um. — Deu um tempo para ver se o homem dizia algo e continuou: — O 

envelope deixado nos dá certeza de estarmos lidando com um serial killer. 

O homem empalideceu de forma rápida, perdeu o equilíbrio. 

— O quê? — O homem olhou para Monteiro. — Do que ele está falando? 

— Estamos lidando com um homem de aproximadamente 50 anos, 

branco, bem apessoado. Sua filha teve algum contato com alguém com essa 

descrição básica? — ele prosseguiu. 

— Minha filha é jovem. Anda com jovens — ele gaguejou. — Você falou 

em assassino em série. Minha filha não pode… Ela não… 

— Ninguém falou sobre sua filha ter sido assassinada, senhor. — 

Alexandre pigarreou. — Mas as coisas deixadas fazem parte do modus 

operandi de um assassino em série que perseguimos. 
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48 horas depois… 

A periferia apresenta alguma tranquilidade. Ruas pouco movimentadas 

de carros, pessoas apressadas, mas menos caóticas. Muito diferente dos centros 

comerciais onde o barulho constante de motores e gente e buzinas compõe uma 

sinfonia constante, quase homogênea e de uma dor sem tamanho, que não se 

dissipa com facilidade. Os ruídos do frenesi capitalista não somem das ruas 

adjacentes. Apenas quando se beira as veias marginais é que se percebe a 

calmaria. 

— Amanhã você será manchete nos jornais. Rosana Nogueira: 

Desaparecida. Vai estar nas bancas. Mas você não é nada, não é uma manchete. 

Você é só mais uma. 

O barulho dos centros urbanos é igual às drogas. Fica impregnado. E 

quando some, por breve que seja o tempo, sente-se falta de algo. Não se sabe 

bem dizer, mas falta um preenchimento costumeiro. Fica-se num vazio. É como 

se perdêssemos parte da identidade adquirida. 

— Já viu como secou rápido? Eu não vou cobrir logo. Quero olhar para 

você um pouco mais. Mais um dia. Quem sabe dois. Ver você definhar. 

Os cubículos são pequenos paraísos, se pensar sob essa ótica do caos. 

Quando se está dentro deles, tudo é silêncio. Um casulo de nada. Puro 

isolamento. Um amontoado de temores, faltas, pecados. A loucura 

materializada. 

— Não se preocupe. Não vai sentir a minha falta durante o dia. Vou fazer 

você dormir para poder estar acordada à noite. Está confortável? 

  

  

“Um quarto significa mesmo solidão, no final das contas. É um lugar onde todos 

se recolhem do mundo. Uns querendo fugir. Outros querendo encontrar-se. Nenhum 

corredor, nenhuma parte de qualquer labirinto se equivale a um quarto. Nada. Apenas 



aquele espaço quadrado envolvendo o ser e que tira, aos poucos, toda a lucidez. Porque 

quartos são lugares tenebrosos. Escuros, feito a alma da noite e do sono de quem quer 

fugir no sonho. Que outro lugar poderia ser pior aos cubículos onde escondemos nossos 

desejos mais caóticos? Que outro lugar nos tira do caos e nos lança no nada? Que outro 

lugar guarda tantas lembranças e, ao mesmo tempo, faz-nos esquecer de tudo? Quartos 

de pensão, quartos de hospício, quartos de bordel. 

Os sons nunca atrapalham, mas o silêncio é abençoado. As paredes prendem os gritos. É 

aterrador, não fosse glorificante ouvir os gemidos e pedidos de socorro indecifráveis. O 

choro preso aos tijolos, incapaz de ser escutado do outro lado. Os nomes, as palavras, as 

promessas. As indagações. Tudo sendo engolido pela escuridão, pelo nada. 

Quanto mais abandonado o bairro, quanto menos movimentada a rua, o beco, enfim, 

mais dentro do que quero se torna o espaço. Não me importo com os marginais ao redor. 

Nem com as prostitutas. Todos, um dia, serão úteis. Todos podem servir aos meus 

propósitos. Não sou seletivo. Gosto de pensar assim. Sou generoso e oportunizo a todos 

um final extasiante, digno de uma grande história. O prazer de esculpir destinos, de 

reescrevê-los… Ah… O prazer…” 

  

  

— Sempre penso na cidade como um ponto de encontro. Lógico. De 

despedidas também. Porque tudo na cidade é passageiro, não é? Tudo nela 

urge. Todos carregam uma urgência sem precedente. 

— Vai filosofar, hoje, Pat? 

— Escute isso: “O tempo é diferente. O tempo dói. Ele é culpado pela 

velhice, pelo esquecimento.” 

O policial apertou as mãos no volante. 

— Ele deixou escrito atrás de uma fotografia. Não creio que ele seja um 

homem de curso superior, mas tampouco um analfabeto. O que ele escreveu… 

— ela balançou a cabeça, jogou o papel de volta para o envelope. — Estamos 

batendo de frente com o tempo. Com o maldito tempo. E estamos com pressa, 



aquela percebida nos passos apressados das pessoas, nas ruas, por onde formos. 

Ele sabe disso. E essa é nossa falha. Estamos com pressa. 

Os anos de parceria tinham deixado a relação entre eles eficiente. 

Estranha, mas eficiente. Eles estavam preparados para todo o tipo de 

investigação. Da mais simples até a mais complexa. A solidão de dias e noites 

debruçados na elucidação de fatos aproximara-os de uma forma conveniente. 

— Eu tenho certeza: estamos muito próximos, Alex. Só precisamos 

encontrar o ponto. 

Ele bufou. O delegado pressionava. As coisas ficavam piores. Ele dirigia 

inquieto. 

— Das cinco primeiras vítimas, nenhuma mesmo têm relação com 

qualquer outra — ele retomou os apontamentos. — Se voltarmos para o ano 

passado, o que temos? 

— Temos cinco mulheres de idades diferentes. 

— Ele desapareceu por um tempo. Não temos um motivo, temos? Talvez 

porque não tivesse mais lugar para emparedar. E agora voltou. O que o fez 

voltar, Pardal? Encontrou um lugar maior? 

— Temos mulheres diferentes, Alex. 

— Ele vai completar a contagem de cinco? Idades que se aproximam? 

Patrícia abriu o laptop. Acessou os dados arquivados enquanto ele 

dirigiu de volta para a delegacia. 

— 35, 59, 24, 28, 70, nessa ordem. E agora: 32, 41, 22. 

— É estranho. Existe uma ligação entre elas além da estabilidade de vida, 

não é? Tem que haver. Nós estamos falhando e eu não sei em qual parte. 

Ele buscava qualquer faísca de solução. Ela vistoriava o que já tinham 

revisto mais de uma dezena de vezes. 

— Advogada, dona de casa, estudante, dona de casa, secretária 

aposentada. 

O sinal fechou. 



As pessoas olhavam para a viatura. 

— É sempre possível perceber uma culpa e uma escusa nos rostos dos 

passantes, como se houvessem cometido crimes e buscassem um perdão 

inconsciente. A cidade esconde a identidade das pessoas. É um grande 

labirinto. 

— Olha quem está filosofando agora. 

Um grupo de adolescentes passou raspando pelo carro. Um deles bateu 

com as mãos no capô. Alexandre buzinou prolongado. 

— As três últimas com recursos financeiros também — ele voltou para o 

caso. 

— Exato. Em pontos bem afastados uma da outra. 

— Sabe o que mais me aborrece? 

O sinal abriu. 

— Muitas mulheres desaparecem nessa cidade. Mulheres pobres. 

Mulheres da vida. Mulheres comuns. Invisíveis. São engolidas.  — Vez ou 

outra, ele acabava refletindo sobre o caos de São Paulo. — Ninguém sente 

realmente a falta, a menos que seja próximo. Ninguém se preocupa em 

anunciar, em divulgar. A polícia não tem ajuda. Mas quando se trata de algo 

assim, é diferente. Essa quebra do comum, daquilo estabelecido como banal… 

Isso provoca nas pessoas uma reação diferente. 

Patrícia entendia bem aquilo tudo. Ele falava de algo palpável. Aquele 

acostumar-se com as mortes, com os desaparecimentos, com as tragédias 

diárias. Aquela falta de surpreender-se, de lutar contra. Aquele deixar-se levar. 

Não se importar, não discutir, não compartilhar, doía menos. Passar por cima 

doía menos. Ela entendia, mas não deviam mergulhar na paranoia. 

— Ele usa a tecnologia a seu favor. Não é um ignorante, Alex. — Voltar 

para os dados assemelhava-se a um paliativo para ela. — Ele sabe manusear 

celular, computador. Tem acesso a isso e sente-se confortável em usar. 



— Tem boa lábia — ele concluiu. — Ele alugou o último espaço sem 

precisar fazer esforço. 

— Ele deve ter estudado. Ter algum conhecimento. Mas ele precisa ter 

um trabalho regular para se manter. 

Ele estacionou. 

— Como ele carrega as mulheres com ele? Por que ninguém percebe, 

ninguém vê nada? Como ele as leva para os lugares sem haver qualquer 

pergunta? — ela fazia as mesmas interrogações e elas continuavam a martelar. 

— Ninguém relatou qualquer tipo de furgão. 

— Nós temos pouco tempo para encontrá-lo, Pardal. Antes que 

desapareça com mais uma, e outra, até ligar para nós indicando o lugar como 

no ano passado. 

— Na primeira vez… Quando encontramos as cinco… Acha que parou 

mesmo por falta de espaço? Eu quero dizer… Acha que ficou nas cinco porque 

não tinha outro cômodo para emparedá-las? 

— Acha que o número cinco não é aleatório? Pode ser apenas um 

número. Eu tenho a sensação de que, se ele tiver espaço, o número de vítimas 

cresce. 

— Não vamos deixar isso acontecer, Alex. Vamos encontrá-lo antes. 

  

 

  

Na delegacia, depois de mais uma hora no trânsito, os investigadores 

recolheram as fotos espalhadas sobre a mesa e as ajeitaram no mural. Alexandre 

mencionou a sensação de ter perdido algo em algum momento porque, 

segundo ele, as pistas se encontravam nas fotografias, mas estavam cegos para 

perceber. 

— Temos a contagem de quatro, agora. 



O castanho esverdeado dos olhos do policial clareava e escurecia 

dependendo do humor. Estava de pé, em frente ao quadro onde havia retratos 

das outras vítimas. 

— Já perdemos nove no total. 

Ele referia-se ao primeiro grupo de cinco mulheres, ao primeiro lugar, 

encontrado através de uma ligação do próprio assassino, e às três anteriores à 

Rosana.  Cinco mulheres no ano de 2015, todas presas em cubículos de um 

metro quadrado, num quarto na periferia alugado. E três mulheres ainda 

desaparecidas. 

— Não aumente a contagem. Ainda podemos encontrar Rosana com vida 

— Patrícia retrucou incerta de sua própria capacidade na análise das pistas. 

Tinham o retrato falado, desenhado a partir dos relatos do dono da casa 

alugada em 2015, mas nada além daquilo, e sem muita certeza. Nenhum nome 

certo, nenhum dado concreto. Apenas os corpos e as poucas conclusões às quais 

chegaram, depois de muitas conversas com a psicóloga que os auxiliava a 

‘traduzir’ o psicopata. 

— Você mesmo disse: temos pouco tempo. Não podemos pensar nisso 

como um quebra-cabeça insolúvel. O assassino joga as imagens, nos deixa 

pistas para encontrar o cômodo. Ele vai cometer um erro. Se já não cometeu. Só 

precisamos olhar com outros olhos. 

Alexandre se posicionou em frente ao quadro. 

— Não faz muito sentido, não é? 

— O que quer dizer, Pat? 

— Temos um amontoado de mulheres mortas, desconhecidas entre si. O 

primeiro grupo, encontrado no ano passado. Um mês de diferença entre uma e 

outra. E agora, isso. 

— Que explicação teria para a ação de um sujeito feito ele? Por que 

prender as mulheres num cubículo? — Podia-se ver o peito, enchendo e 

esvaziando, o sentimento de impotência engolindo cada momento de lucidez. 



— Já vasculhamos os arquivos e não encontramos coisa alguma parecida 

com isso. Ele não está tentando imitar ninguém – Patrícia respondeu. — Isso já 

sabemos. A doutora já traçou o perfil do nosso malvado como sendo alguém 

contumaz e lúcido. Temos um homem branco, segundo ela, de uns cinquenta 

anos a observar a meticulosidade da ação, organizado, com traumas de infância, 

possivelmente com raiva de mulheres, nervoso e perverso, mas não impulsivo. 

— Por que ele surgiu somente agora, depois de oito meses? Sempre em 

maio. 

— Tem a ver com a mãe? A mãe está viva? Ou morreu de forma trágica? 

Ou morreu cedo demais? 

— E se antes ele usasse outro método? E se há outras vítimas… 

desconhecidas? O que provocaria uma mudança de método? Pense Pat. 

— Evolução? Intensidade nos sentimentos? — Patrícia acrescentou suas 

dúvidas e hipóteses. — Se a doutora traçou um perfil de homem de meia idade, 

ou quase, onde ele ficou esse tempo todo? E o pai? E se ele estiver se vingando? 

Se isso tudo for uma vingança? — completou, mesmo sabendo da 

impossibilidade de responder. — Ele vai parar na quinta e depois, o quê? 

Retornar no ano que vem? 

— E se ele for mais novo? E se esse dado estiver errado? Ele pode ter 

dado início a essa ‘vingança’ a partir da morte da mãe. 

— Tudo é possível. Ela não deu certeza absoluta. 

— Quer arriscar o banco de dados das prisões? — ele bufou, meneando a 

cabeça. 

— Podemos começar com os sanatórios. Sanatórios também são prisões. 

A doutora mencionou a possibilidade de ele já ter sido preso. Isso seria de 

grande ajuda. Mas podemos verificar as prisões, quem fugiu ou cumpriu pena, 

mas o que, especificamente, estamos procurando? Não temos muita referência 

além de ele estar bancando um pedreiro? 



— É isso, Patrícia! É exatamente isso, Pat! Um pedreiro! Ele é, de fato, um 

pedreiro. Ele não está apenas fazendo o trabalho de um pedreiro. Ele é um 

pedreiro. 

Patrícia fechou o cenho, confusa. 

— Do que está falando? 

— Ele não está bancando um pedreiro. Ele é um pedreiro ou alguma 

profissão ligada à construção civil. Verifique cada uma das vítimas. Cada uma 

delas deve ter pedido por algum conserto dentro de casa. Algo com respeito à 

construção e que não percebemos porque elas não se encontravam dentro de 

casa quando foram levadas. 

— Considere feito, mas como ele carrega os tijolos para dentro sem 

alguém notar? Não é possível construir paredes dentro de casa sem que alguém 

perceba. 

— Não sei, Pat… Não sei. Ele deve ser muito esperto. Ter boa lábia. 

— Tantas perguntas sem resposta… 

— Vamos voltar pra casa dos Nogueira. — Ele arrancou o casaco do 

espaldar da cadeira e saiu porta a fora. — Junte as coisas! — Gritou do corredor. 

— Vai ligando pelo caminho. 
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Lá vem o mestre de obras. Eu não me importo com ele, apesar da 

exigência, gosto de como ele se preocupa com a ordem das coisas. Um sujeito é 

ordeiro é um sujeito alinhado com o progresso da profissão. É por isso que se 

vai bem nessa vida. 

— Já terminou o reboco daqui, Soares? 

— Falta um pedaço, chefe. 

É um sujeito tranquilo. Gente boa. Não quer saber da vida dos 

funcionários fora da obra, mas é exigente. Nada passa despercebido. 



— Depois cê sobe. Tem o João no terceiro. Precisa dar uma mão para ele. 

Se não, não terminamos nunca. 

— Claro. 

— Tem que liberar aquela área pro encanador e pro eletricista. 

— É pra já. 

— Tenho um serviço lá em casa pra você, quando tiver um tempo livre. 

Pode ser no final de semana. 

— Claro. Pode ser. 

— Eu aviso você. 

— Tá bem. 

Ah… O destino… Quem sabe esteja colocando em minha frente a 

próxima convidada. 

Quando eu chegar em casa, farei o último retoque na parede. 

  

  

“Não gosto da sujeira ao redor dos prédios. Não gosto da sujeira porque faz eu 

me lembrar da imundície humana. A degradação de almas, a decadência de sonhos. Tudo 

na vizinhança se compõe em desarmonia: o saco plástico fora do lixo, a garrafa quebrada, 

pedaços de roupas espalhadas. Animais abandonados, restos de comida, pedaços de 

papel, papelão. Quem é que se importa com o que está por trás de tudo? A sociedade que 

me considera abominável, mas não me enxerga verdadeiramente.” 

  

  

Ao chegarem à casa dos Nogueira, encontraram o pai desolado, sentado 

na parte de fora. Apesar de entenderem a emoção gerada pelo momento, não 

podiam dispensar a averiguação de novos fatos, antes não questionados. 

Solicitaram a presença de Lúcia, a empregada. 

— Aconteceu alguma reforma aqui? A casa foi frequentada por algum 

pedreiro, mestre de obras, encanador? 



A doméstica deu um passo à frente, prestando atenção à conversa. 

Esperou a vez de ser interrogada. 

— Fizemos uma reforma na área da piscina, onde fica a churrasqueira — 

respondeu o homem. — Por quê? O que isso tem a ver com o desaparecimento 

da minha filha? 

— Quem veio fazer o serviço? O senhor o contratou? Como é que foi? 

— Eu o chamei através de uma plataforma online. Pedreiros 

especialistas. Ele trabalhou direito. E a Lúcia disse já o ter visto no bairro onde 

mora. 

Os policiais entreolharam-se. 

— O que tem o pedreiro a ver com o desaparecimento de minha filha? 

— Estamos levantando todas as hipóteses, Sr. Nogueira — respondeu 

com calma, sem euforia. As informações precisavam ser mantidas em sigilo, 

mesmo tendo urgência. Não queria nada dando errado a partir da nova 

descoberta. 

— Vamos precisar do nome dele, senhor — Patrícia se pôs mais à frente. 

— Claro. Eu vou até o escritório. Devo ter anotado em algum lugar. 

— Precisamos manter sigilo sobre isso, senhor — ela acrescentou, com 

medo da faísca de esperança se apagar. 

— Claro, claro — ele concordou e apressou-se em sair. — Não demoro. 

— Então, Lúcia… — Alexandre sorriu para ela. — Esse homem que veio 

fazer a parede… Pode nos dizer como ele era? Tipo físico, roupas… O seu 

patrão disse que você acha que o viu em seu bairro. Como o reconheceu? 

— Pelo carrinho, mas eu não sei onde ele mora. Só vi de longe, na 

descida do armazém. 

— Coincidência. 

— Ele deve morar perto do armazém — ela gaguejou. 

— Ele conhece você? Viu você aqui? Ou lá, onde mora? 



— Aqui? — ela cruzou os braços. Mantinha-os próximos do ventre de 

um jeito que os ombros pareciam ter metade do tamanho de tão tensos. — 

Aqui, sim. Eu ficava de olho no trabalho. Sabe como é? — Ela se virou em busca 

do patrão que se aproximava. — Um sujeito estranho. Ele não falava muito. 

Nem cantarolou. 

— Pode descrevê-lo? Cabelo, cor dos olhos? 

Antes de ela responder, Nogueira chegou segurando um papel. 

— O nome dele é Rafael Soares. E eu só tenho o número da plataforma. 

— Estendeu uma folha de papel com os dados. 

— Como é esse Rafael, Lúcia? 

— Não deu pra ver muito direito. Cabelo escuro, igual ao meu. Bem 

curto. Ele é alto igual ao senhor e forte. Ele tem um carrinho para as 

ferramentas, daqueles quadrados de metal. Daqueles pesados. 

— Uma carriola? — Patrícia tentou ajudar. 

— Não. É meio quadrado. 

— Retangular — ele a corrigiu. 

— É. Como aqueles dos picolés, mas bem maior. 

A doméstica descreveu o carrinho, com gavetas, rodas pequenas, 

resistente. 

O policial esboçou um meio sorriso e Patrícia não precisou de esforço 

para entender que o carrinho poderia carregar uma mulher, para ajeitar alguém 

encolhido, de cócoras. Uns sessenta centímetros de largura e profundidade. As 

gavetas poderiam ser apenas de enfeite. Tudo parecia possível. 

  

 

  

Saindo da casa dos Nogueira, Alexandre ligou para a delegacia 

solicitando busca por qualquer informação sobre a plataforma de serviços e 



Rafael Soares. Também solicitou reforços para circular pelo bairro onde a 

doméstica morava. 

— Quero alguém investigando essa dita plataforma — ele bufou ao 

telefone. — Quero alguém lá, na sede dessa empresa. Quero endereço, nome, 

foto, tudo. 

Nem um, nem outro, acreditava haver algum registro do sujeito, mas 

precisavam tentar. O assassino era uma presença silenciosa. Muito 

provavelmente, sem passagem pela polícia e utilizando nome e identidades 

falsas. 

Dirigiram-se para a DH com as sirenes ligadas, abrindo caminho como 

podiam. Ora nas vias principais, ora saindo para as secundárias, evitando os 

congestionamentos. 

— Precisamos de um mapa — ele apertou as mãos no volante. — E um 

pouco mais de sorte — completou. 

  

 

  

O delegado designou policiais à paisana para auxiliarem na procura. 

Nada de camiseta com símbolo da polícia civil, nada de jaquetas escuras. 

Deveriam redobrar a atenção, pois buscavam um homem comum e isso poderia 

confundir o olhar. Monteiro garantiu apoio total. Carta branca para os 

investigadores. 

— Encontrem Rosana — disse de forma dura e em voz alta. 

Os policiais misturaram-se aos moradores em uma grande área ao redor 

do armazém. Pouco experientes em se disfarçar, em desaparecer na multidão, 

Alexandre e Patrícia permaneceram mais próximos do estabelecimento 

comercial visado. De mãos dadas, como um casal apaixonado, circularam pelas 

ruas, observando as ofertas dos ambulantes, as vitrinas, disfarçando na procura. 



Tinham a casa da doméstica como referência e ponto de encontro, e menos de 

24 horas para encontrarem a garota. 

— Podemos circular até tarde. 

Ele se dispunha a varar a noite e ela a seguir com ele, sem dúvida. A 

ideia de pessoas presas em quatro paredes, sem ar, sem luz, causava a ela um 

mal estar indescritível. Patrícia apertou a mão do parceiro, sentindo um tremor 

nas pernas e o estômago apertar ao avistar o pequeno furgão estacionar e o 

homem puxar de dentro um carrinho semelhante ao descrito pela mulher. O 

sujeito, vestido de uma calça jeans e camiseta escura escondia-se debaixo de um 

boné. 

— É ele… — ela sussurrou. 

Alexandre a puxou por reflexo e deu sinal de querer pegar a arma. Ela o 

segurou e o puxou para perto, beijando-o sem aviso, disfarçando a vigilância. 

— Precisamos esperar para saber onde ele mora — ela o advertiu ainda 

com a boca presa à sua. 

— Não temos tempo. 

— Mas precisamos. 

Nessa hora, o sujeito fechou a porta da carroceria. Atravessou a rua de 

olho no casal e, num piscar de olhos deu início a uma corrida, rua a baixo, em 

direção da avenida. 

— Merda! 

Alexandre disparou num átimo. As pernas tentando vencer a distância 

entre ele e o suspeito. 

— Para! — advertiu, ainda correndo rua abaixo. — Polícia! 

Patrícia desceu junto, logo atrás, seguindo-os através do trajeto, 

desviando das pessoas, dos carros mal estacionados, entrando em pequenos 

becos, voltando para a rua. 

Perto da avenida, Alexandre pulou em cima do fugitivo. Desequilibrou-o 

ao puxar parte da calça, perto do calcanhar, caindo junto com ele. A 



investigadora chegou pouco depois, apontando a arma e respirando ofegante, 

apertando os olhos, curvada, tentando se recompor da corrida. 

— É a polícia. Parado! — gritou, quase engasgando. — Mãos na cabeça. 

As pessoas se esgueiravam, escondiam-se dentro das lojas. A rua ficou 

vazia e silenciosa. Aos poucos, Patrícia se recompôs e a nitidez voltou. Os 

vultos se desenharam como silhuetas mais definidas. Mulheres, homens… 

Todos se juntando ao redor. 

Alexandre levantou-se e ergueu o sujeito. 

— Coloca as mãos pra cima, atrás da nuca! Vira devagar, vai pra perto da 

parede, aí — empurrou-o para a parede pintada de um verde desbotado, 

próxima de uma loja de vestuário. 

Um dos policiais à paisana aproximou-se, alertando os demais colegas. 

O reforço apareceu com o delegado Monteiro e mais duas viaturas, 

quinze minutos depois para levar o suspeito. 

— Pardal, você fica e ajuda a averiguar a área perto do furgão. Vê se 

encontra o cativeiro. Eu não vou demorar. Precisamos de um mandado judicial. 

  

 

  

 



A sala de interrogatório tinha sofrido mudança. Ainda cheirava a tinta 

fresca, com móveis novos, etiquetados com número de série. Alexandre apoiou-

se no espaldar da cadeira com tanta força que o branco das mãos contrastava de 

uma forma gritante com a madeira escura. 

O sujeito à sua frente, algemado, ladeado por dois policiais, encarou-o de 

maneira serena. O lábio ergueu de leve, a indicar o desdém com a situação na 

qual se encontrava. 

— Tem noção do que vai acontecer com você? 

Puxou a cadeira e sentou-se. 

— Nós vamos encontrar seu esconderijo e derrubar aquelas paredes. 

O silêncio irritou o investigador, mas sabia que, por hora, necessitavam 

da confirmação de quem ele era. 

— Você já era. Temos provas. Testemunhas… — o policial conteve-se. — 

Está tudo acabado para você. Eu só estou aqui para me certificar das 

formalidades. 

— Eu não contaria muito com a Justiça, investigador Melo. Ela já pode 

estar morta. 

Ele sabia que o assassino referia-se a Rosana e levantou-se da cadeira, 

inclinando-se para frente, ficando mais próximo. 

— Eu disse: testemunhas — viu o semblante de Rafael mudar. — Do que 

está rindo? 

— Não é uma vitória, investigador Melo. É mais uma morte em suas 

mãos. 

— Você vai apodrecer na prisão. 

— Até eu sair por bom comportamento. 

— Você não vai sair. É um assassino frio. Não vai se safar. 

— O sistema falha o tempo todo. 



— Mas não vai falhar com você. Vamos garantir que apodreça, e isolado. 

Isso se não acabar sendo morto por algum outro preso. O pessoal não gosta de 

gente como você. 

— Eles têm medo de gente como eu. 

— Duvido muito. 

— Eles têm medo porque não conseguem matar por prazer. Pelo prazer 

de entender a dor, a morte. São ignorantes. — Rafael fixou o olhar em 

Alexandre. — Acho que, no fim, eu vou me dar bem no meio deles. 

Alexandre levantou-se. 

— Não vai sair livre dessa. — Afastou-se devagar, até a porta. — E se sair 

livre, vou estar à sua espera — garantiu. — Põe ele atrás das grades. 

  

Um mês depois… 

O dia amanheceu claro, sem aquela faixa cinza asfixiante. O céu azul 

denunciava um domingo tranquilo. Ela recostou-se em uma cadeira, uma perna 

esticada, a outra flexionada com o pé no chão. Olhou para o pessoal perto da 

área da churrasqueira. 

— Quanto tempo vai levar para encontrar outro pedreiro? 

Patrícia quase desacreditou da pergunta do parceiro. 

— Quer estragar o domingo? Ganhamos um almoço. Gratidão não tem 

preço. Além do mais, o cara está preso. Não vai sair tão fácil dessa. O 

julgamento já está marcado. Nós vencemos. E além disso… — Patrícia apontou 

para Rosana. — Salvamos a moça. 

Rosana se recuperava de forma gradual e progressiva. O pai confessou: a 

moça falava pouco, mas assegurou estar conseguindo vencer o trauma. Depois 

de ser retirada quase sem vida do cubículo não conseguia ficar muito tempo 

dentro do quarto ou de qualquer cômodo muito pequeno. 

Nogueira segurava o copo de uma mistura qualquer. Passou o tempo 

todo ao lado de Rosana. Ele a observava, circulava e, depois, retornava para 



perto. Patrícia desconhecia aquele sofrimento paterno, mas entendia. O homem 

só tinha a filha. 

— Quer ir ao cinema na quinta? — encostou o pé no pé da parceira. O 

verde do olhar estava mais claro. Tomou a cerveja de um gole só. 

— Um filme romântico, dessa vez? — ela perguntou com um meio 

sorriso e um olhar carregado de doçura. 

— Não força, pardalzinho. 

Ela alargou o sorriso. Continuou observando as conversas, o céu azul, a 

água da piscina… E Alexandre foi pegar mais uma cerveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMESSA 

 

 

ooh I need 

the darkness, 

the sweetness, 

the sadness, 

the weakness, 

ooh I need this. 

Need a lullabye, 

a kiss goodnight, 

angel, sweet love of my life 

ooh I need this¹ 

 

Irmãos caríssimos, reunimo-nos com alegria para participarmos nesta 

celebração… 

 

Sorrisos em faces serenas. Sorrisos e alegria. Lágrimas caindo dos olhos 

dos mais emotivos. Vestidos, cores, fraques. Gravatas combinando com os 



ternos. Sapatos, brilhos, flores. Música suave e pacífica. Música… Música para 

embalar o sonho que a vida tornou real. Todas as atenções voltadas para os 

noivos. Os amantes. Não existe outra cerimônia mais tocante para dois seres do 

que esta. O casamento é sempre um momento único para dois corações que se 

amam. 

Eles deixavam tudo isso aparecer. Seu amor, sua dor, seu querer. Sem 

pudor, sem rancor, sem qualquer outra culpa. 

 

Senhor nosso Deus, que, desde a criação do gênero humano, quereis a união do 

homem e da mulher, uni pelo vínculo santo do amor estes vossos servos… 

 

Era a imagem mais feliz, a mais eterna, a mais sentida. Dois olhares se 

encontrando e tentando responder as questões mais simples. Seremos felizes? 

Podemos continuar? O silêncio vai crescer dentro de nós? As distâncias vão nos 

carregar? Qual a música que vai embalar cada passo de nossa existência? Somos 

um? Somos nós? Seremos cada dia mais sós? 

 

Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho 

das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. Tua esposa será como videira fecunda 

no íntimo do teu lar; teus filhos como ramos de oliveira, ao redor da tua mesa. 

 

De qualquer forma o “pra sempre” estava lá, preso nas bocas de dois 

amantes, solto na imagem de um casal, estampado nas vistas de todos. Estava 

lá, no coração gravado, para a eternidade, como se cada alma estivesse à outra 

ligada. Presa por laços invisíveis, por cordões celestiais, eternos e firmes, 

capazes de perdurar até a inexistência do outro e além, muito além do respirar 

nessa vida. Pulsava enlouquecido tentando ressonância em algum ponto entre 

um olhar e outro. 

 



Misteriosa unidade do casal: ser um só. Isto não é apenas um desejo nosso, é o 

projeto de Deus, é o horizonte que Ele nos apresenta e que se realiza eficazmente. No 

matrimônio, a fidelidade de Deus é a fonte da nossa fidelidade. 

 

Felicidade… Eles eram felizes, afinal? Porque felicidade é poder pensar 

que as distâncias não mais existiam. Felicidade era poder imaginar o outro 

sempre presente, em todos os momentos, o tempo todo, por todo o sempre, até 

não haver mais possibilidades de fim. Porque a separação é sempre algo 

impossível. O concreto da união está mais do que presente. Nenhuma ausência 

mais se faz adormecer nos braços de quem cai no sono do amor correspondido, 

dos afetos divididos, das carícias trocadas sigilosas e ternas, em suspiros 

secretos de saudade. Era assim a união, não era? Porque o vazio é algo estranho 

de acontecer quando junto do outro. 

 

É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? 

 

E o branco e o negro se misturavam e transformavam aquela cena em 

uma canção de eterna e saudosa melancolia. Não havia cor. Apenas saudade… 

Pelo vazio que deixaria, pelo nada que se fazia presente, nas verdades que 

trazia à tona nos olhos do outro, que ainda lutava para acreditar na veracidade 

da imagem diante de si. Estranho e confuso sentimento, que fazia os corações 

pulsarem de forma diferente. Um sempre atrás do outro, em um circo sem fim, 

para provar do que era feito esse grande e profundo sentimento amoroso. Para 

provar que tudo só fazia sentido junto do outro, na totalidade de ambos. 

…prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e 

na doença, todos os dias da nossa vida. 

 

Enlouquecido coração do amante que perde a ilusão e o sonho de ser 

completo. Porque perdeu o amor que parecia profundo e verdadeiro. Perdeu o 



sonho de se fazer concreto. E seria assim, assim seria. Agora ele sabia. E a 

canção ficaria ali, tocando em seus ouvidos. E ele ficaria de pé, esperando pelo 

término do que acontecia. Como um anjo de asas partidas, sem rumo, 

mergulhado entre os homens e suas vontades. Porque aquilo tinha sido um 

desejo e não poderia lutar contra. Porque não era o dele. Nunca seria. 

 

Well, is it dark enough, 

can you see me? 

do you want me? 

can you reach me? 

or I’m leaving… 

you better shut your mouth 

and hold your breath 

you kiss me now, 

or catch your death 

oh I mean this… 

oh I mean this…¹ 

 

Não separe o homem o que Deus uniu. 

 

Uma vida inteira, ele havia esperado. Uma vida ele teria agora, para 

esperar outra vez. E lá estavam todos, felizes. Seus amigos, seus irmãos. Todos 

ao redor, sorrindo felizes igualmente. Dando sentido a tudo aquilo pelo qual 

morreria se pudesse. Só o seu sorriso saiu triste na fotografia. Triste como tudo 

o que jamais seria. Estava livre e ao mesmo tempo prisioneiro, porque seu 

coração estava marcado com o jeito de outra alma e com o que tinha aprendido. 

E doía mais do que tudo saber que não bateria mais da mesma forma, nem com 

a mesma intensidade. 

 

…recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. 

 



E nessa hora, nem uma canção para embalar sua necessidade de fuga, de 

encontrar-se com o que era antes de amar. Porque antes de amar era outro. 

Porque antes de amar não sofria, não chorava, não vivia. Não havia nada antes. 

Nem angústia, nem medo, nem dor. Mas não havia também a beleza da divisão 

do que era para juntar o que a outra metade oferecia. Doce e terna e palpável na 

carne dos corpos que à noite aqueciam-se na cama. 

 

Deus, Pai Santo, que pelo vosso infinito poder fizestes do nada todas as coisas e, 

na harmonia primordial do universo, formastes o homem e a mulher à vossa imagem e 

semelhança, dando um ao outro como companheiros inseparáveis, para se tornarem os 

dois uma só carne, e assim nos ensinastes que nunca é lícito separar o que Vós mesmo 

unistes… 

 

Suas mãos estavam vazias. Seu corpo estava vazio. Lembrou-se de cada 

toque e de cada promessa. Palavras não fazem o amor. Não derramam 

esperanças, não juntam dois pedaços, nem a compreensão de que se sente tão 

sozinho em momento tão singelo. As faces coradas e os olhos brilhantes não 

refletiam as noites quentes de encontro e abandono. E a voz travada na 

garganta, porque não há como gritar. Não haverá ninguém, afinal, para ouvir. E 

depois de um tempo, a doença que a ausência trará carregará os últimos 

suspiros de uma paixão que morre agora, para sempre. 

 

Deus Pai vos conserve unidos no amor, para que habite em vós a paz de Cristo e 

permaneça sempre em vossa casa. Amém. 

“Doce amor da minha vida, eu preciso da escuridão, do amargor, da 

tristeza, agora, para celebrar a sua felicidade.” 

Duas bocas se beijando, duas almas vibrando, e um coração partido. 

 

Nota: 1   Lyrics – My Skin – Natalie Merchant 

https://www.youtube.com/watch?v=BGOQvrusBxw


BACK TO HOME 

 

Créditos da Imagem 

 

Bichinhos de pelúcia. Caixinha de música. Livrinho de histórias. Ela 

cresce até fazer-se carne e osso, até ganhar altura, até marejar os olhos pela 

primeira vez. É um choro de vida de contagem regressiva, ali: começo, meio e 

fim. Dela, não se pode escapar, nem fingir estar em outro lugar, apesar de 

querer. É assim que é e assim sempre será. 

Balinhas de goma. Pirulitos coloridos. Biscoitos açucarados de anis. No 

diário de bordo, balbucios, coisas soltas, até a articulação tomar forma. Ganha 

corpo, mas ganha alma, essência. Coisa que humano tem, mas esquece de ver 

no resto de tudo. Poemas em prosa. Poemas em verso. Risos a correr, crianças a 

correr, balões a alcançar o infinito. 

Dedos finos, movimentos ágeis, ela encanta e se encanta ao som do mar e 

das montanhas. Pés desnudos em ruas calçadas, casas decoradas, janelas 

https://www.deviantart.com/renatha-gomes/art/Back-to-home-464441645


floridas abertas e portas fechadas. O amor a toma nos braços e a leva para 

longe. Porque, longe é um lugar que não existe. 

Promessas cumpridas, promessas desfeitas. Assim na Terra como no céu 

com diamantes de uma Lucy que só existiu na canção. Ela dança a melodia e a 

juventude na rua parece enlouquecida. Calças boca de sino, lenços coloridos na 

cabeça, cabelos encaracolados e gritos de paz e amor. Não há nada mais rebelde 

do que as cores inundando o asfalto. 

Livros e mais livros para assimilar tudo o que puder. Porque de muitas 

vidas se fazem as páginas e de página em página vai entendendo que os 

mecanismos são diferentes. O mundo é grande, muitas línguas, muita gente. 

Não há engrenagens ou botões para desligar. Matemática, História, Geografia. 

Economia, Política, Filosofia. Não tem como desconectar a loucura da paixão. 

Ah… A paixão. Entre juras de um amor de verão e viagens ao redor do 

mundo, porque da ‘aldeia vejo quanto da terra se pode ver o Universo’, ela entende 

por que ‘coração é terra que ninguém vê’. Nem a Poesia, nem a Arte, nem Van 

Gogh, ou Kahlo, ou Monet explicam ou salvam alguém. A paixão é um 

desatino. 

A vida dentro de outra vida gera sentimentos confusos, uma dor 

infundada, uma felicidade inexplicável, e saudade de coisas distantes, 

permeando o entrelaçamento dos dias. Noites em claro, sorrisos, choros, e a 

balança a marcar um peso que a alma não tem. Imprecisa é a medida dos 

homens. Eles não veem a leveza do universo, mar de estrelas a pontilhar o céu 

noturno, mostrando caminhos auspiciosos aos empreendedores da jornada. 

A ela, juntam-se as flores de um jardim cultivado. Amarílis, margaridas, 

miosótis. Desenham as cores afixarem-se na retina, encantamentos de uma vida 

plena e determinada. Elas inundam de perfume a pele e embalam  com cantigas 

de ninar e de rodas dois olhinhos espertos a sorrir pelas travessuras. 

Uma queda, um adeus, uma perda. Tão rápido. Tão fugaz. São coisas da 

vida, meus sentimentos. Vão-se os dias, as noites, meses e anos. Os cabelos a 



embranquecer, a cidade a se modificar, as pessoas indo, vindo, não voltando 

mais. Leitos de silêncio e ausência e lembranças em fotografias. A tecnologia 

aguardar os momentos de quem não os vive propriamente. 

Não há despedidas, nem medidas de amar outra vez. Palavras são vazias 

e amor é só uma delas. Despedidas e amores são tormentos do tempo a 

infernizar a alma, mas a missão está cumprida. Finda. Esgotada. 

Ela dança ao redor das árvores, sobre a grama do parque, perto dos 

brinquedos. Não há crianças, nem a sua criança, nem criança alguma. Não há 

alegrias, nem brincadeiras. Eles se foram. Os balanços vazios se movem 

devagar, como se a tristeza de não se ter a infância quebrasse a alegria de um 

tempo do qual não se devesse sair. 

Roda e roda e roda, assim como as folhas douradas ao vento, esse 

elemento arredio a começar a varrer o chão. Levanta uma fina camada de 

poeira, rodopiando, elevando, arrastando, em um furor de começo manso, 

contido. Depois, é um delírio. O mundo gira num respirar medonho. 

Redemoinho! Nuvens a correr, gente a correr. Chapéus, sombrinhas, papéis, 

sonhos. 

O céu acinzenta, as nuvens fraquejam.  Gota após gota, a chuva, em 

cortinas de lanças transparentes e frias, despenca em vertiginosa corrida para o 

seio da mãe. Faz brotar a semente, ressaltando a existência em fuga desesperada 

da secura da terra. O pó dos dias é rebatido e atenuado. É preciso seguir! É 

preciso seguir… 

O vento a carregar as nuvens é o mesmo vento a levar para longe a 

chuva, em linhas esbranquiçadas a ondular o céu até o horizonte.  Não há mais 

respingos. Apenas o cheiro de terra elevando-se e invadindo o ar. 

É começo de outono e as últimas andorinhas ainda revoam. Ligeiras, 

espertas, auspiciosas, em batalha contra a ventania. Logo, partirão para o norte, 

para onde o calor ressuscita as almas e desencadeia e balança os corações para o 

amor. Assim acontece o ano todo, desde sempre e para sempre. Andorinhas, 



andorinhões, de um preto azulado reluzente, contrastando com o branco do 

peito. 

Todos os relógios param. Será, então, outra vez amanhã? Onde estão os 

ponteiros? Onde estão as horas? Quem roubou o tempo no pátio da escola? 

Quem roubou as histórias? Não há letras, nem palavras. Tudo se perde até 

surgir a saudade. É ela quem arruma a casa, a mesa, a cama; é quem fecha as 

janelas, desliga as luzes, mergulha na solidão. 

Põe-se descalça de tudo o que tem. Sapatos para longe. Criam-se asas em 

seus pés. Quase não os sente sobre o verde e se contagia com o arrepio da 

carícia. Lembra-se de pezinhos infantis a tocarem o chão dando os primeiros 

passos. Dispara a correr querendo engolir a imagem, afogar a lembrança. 

O chão desenreda os caminhos e tece trilhas estreitas. Serpenteia entre 

trepadeiras a despencar dos galhos mais baixos das árvores. Como salgueiros 

chorões, a estender os braços em busca de abraços que não acontecerão. 

O céu, no alto abre-se em um vão transparente. As nuvens se dissipam e 

um túnel de vento desce suave. Uma última olhada na morada terrena e ela 

sobe. O universo cintila. Uma imensidão tranquila e silenciosa. “Pó das estrelas, 

pétalas do Sol, nuvens do Cosmo. Enxergai, ó borboletas celestiais. Enxergai! 

Estou voltando para casa. Finalmente, para casa.” 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tradução livre para o inglês. 

Revisão de Amanda Marcon 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Teddy bears. Music box. Storybooks. She grows to become flesh and 

bone until she gains height, until she shed tears for the first time. It’s a cry of 

life, a countdown: beginning, middle, and end. No one escapes from it, nor 

pretend to be anywhere else, despite wanting to. This is how it is, and so it 

always will be. 



Rubber gloves. Colorful lollipops. Sugared aniseed biscuits. In the 

LiveJournal, babbling loose things until the verbal takes shape. She gains 

body,  soul, essence. Something that human has, but forgets to see the rest of 

everything. Poems wrote in prose. Poems wrote in verse. Laughter to happen, 

children to run, balloons to reach the sky. 

Fine fingers, agile movements, she enchants and marvels at the sound of 

the sea and the mountains. Bare feet on sidewalks, decorated houses, open 

flowered windows and closed doors. Love takes her in its arms and takes her 

away. Because far away is a place that doesn’t exist. 

Promises fulfilled, promises broken. As it was on Earth, it is in the sky 

with diamonds of a Lucy that only existed in the song. She dances the melody 

and the youth in the street seems crazy. Bell-studded trousers, colored scarves 

on the head, curly bangs, and cries of peace and love. There is nothing more 

rebellious than the colors flooding the asphalt. 

Books and more books to assimilate everything she can. Because the 

pages are made of many lives, and page by page she understands that the 

mechanisms are different. The world is big, there are many languages, lots of 

people. There are no gears or buttons to turn it off. Mathematics, History, 

Geography. Economics, Politics, Philosophy. There is no way to disconnect the 

madness of passion. 

Ah… the passion. Between the vows of summer love and travels around 

the world, because from the ‘village I see how much of the earth you can see the 

Universe‘, she understands why ‘heart is a land that no one sees‘. Neither Poetry, 

nor Art, nor Van Gogh, or Kahlo, or Monet can explain or save someone. 

Passion is foolishness. 

Life inside another life generates confused feelings, unfounded pain, 

inexplicable happiness, and longing for distant things, permeating the 

interweaving of days. Nights in light, smiles, tears, and the scales to mark a 

weight that the soul doesn’t have. Inaccuracy is the measure of men. They do 



not see the lightness of the universe. A sea of stars dotting the night sky, 

showing auspicious paths to the entrepreneurs of the journey. 

To her, the flowers of a cultivated garden are joined. Amaryllis, daisies, 

forget-me-nots draw color to be fixed on the retina, enchantments of a full and 

determined life. They flood the skin with perfume, and they sing a lullaby in a 

circle with songs into two bright little eyes to smile at the mischief. 

A fall, a goodbye, a loss. So fast. So fleeting. These are things of life, my 

condolences. The days go by, the nights go by, months and years. The hair is 

whitening, the city is changing, people are leaving, people are coming and 

leaving again, and they do not come back. Beds of silence and absence and 

memories in photographs. Technology keeps the moments of those who do not 

live them properly. 

There are no farewells, no measures to love again. Words are empty, and 

love is just one of them. Farewells and love are torments of time that doom the 

soul, but the mission is fulfilled. Completed goals. 

She dances around the trees, on the grass of the park, near the toys. There 

are no children, no child of hers, no children at all. There are no joys, no jokes. 

They are gone. The empty swings move slowly as if the sadness of not having 

one’s childhood breaks the joy of a time from which one should not leave. 

Wheel and wheel and wheel, as well as golden leaves in the wind, this 

element begins to sweep the ground. It raises a thin layer of dust, swirling, 

lifting, dragging, in a furor of tame, contained. Then it’s a delusion. The world 

spins in a ghastly breath. Swirl! Clouds passing, people running. Hats, 

umbrellas, papers, dreams. 

The sky is gray, the clouds fade. Drop after drop, the rain, in curtains of 

thin and cold spears, plunges in a vertiginous race towards the mother’s womb. 

It brings forth the seed, emphasizing existence in desperate flight from the 

dryness of the earth. The dust of days is rebuffed and subdued. It must 

continue! It must continue… 



The wind carrying the clouds is the same wind taking the rain away, in 

whitish lines curling the sky to the horizon. No more splashes. Only the scent of 

earth rising and invading the air. 

It is the beginning of autumn, and the last swallows still flutter. Light, 

smart, auspicious, in the battle against the gale. Soon, they will go north, where 

the heat resuscitates souls and unleashes and shakes hearts for love. This is the 

way it is all year round, forever and ever. Swallows, swifts, of a gleaming bluish 

black, contrasting with the white of the chest. 

All clocks stop. Will there be another tomorrow? Where are the clock’s 

hands? Where are the hours? Who stole time in the schoolyard? Who stole the 

stories? There are no letters, no words. Everything is lost until the yearning 

comes. The longing makes the house, the table, the bed; it is who closes the 

windows, turns off the lights, plunges into solitude. 

She empties herself of everything she has. Shoes go away. Wings are 

created on her feet. She barely feels them on the green, and she spreads with the 

shiver of caress. She remembers little baby feet touching the ground, taking the 

first steps. She runs away wanting to swallow the image, drown the memory. 

The ground unravels the paths and weaves narrow tracks, winding 

among creepers plummeting from the lower branches of the trees. Like 

weeping willows, reaching out for hugs that will not happen. 

The sky above opens into a transparent passageway. The clouds 

dissipate, and a wind tunnel descends smoothly. One last look at the earthly 

abode and she is rising. The universe flickers. A calm and quiet immensity. 

“Powder of stars, petals of the Sun, clouds of the Cosmos. Look, Oh, heavenly 

butterflies! Look! I’m going home! Finally going home.” 

 

 

 

 



 

A ÁRVORE QUE EMOLDURAVA A LUA 

 

 

Felixiana morava numa casinha no pé do morro da Benedita, beijando o 

céu, perto do córrego do Boca. Um lugar nada propício para alguém que viajava 

o mundo nas páginas dos livros juntados no lixão. 

Livros jogados fora, cujas imagens encantavam e conseguiam 

movimentar aquela vida mínima quando a roubavam da cama feita de estacas e 

a levavam para passear, dissipando a agonia da vida dura de filha de catadora e 

estudante assídua da escola pública do bairro. 

— Onde já se viu jogar livro fora? Gente mais sem coração! 

Costumava subir a picada contornando os outros barracos. Assentava-se 

nos galhos da árvore frondosa, dona de uma vista invejável dos outros morros 



apinhados de gente e desgraças. A planta era uma das remanescentes da grande 

mata que sucumbiu à necessidade humana, chamada por uns de miséria, por 

outros de morte ainda em vida. 

A farinha-seca de tronco irregular, com muitas galhadas, velha e 

imponente, apreciava a vista e também a companhia da menina. Não se 

relacionava muito bem com as outras poucas da espécie, nem com os cajueiros-

japoneses, mas com Felixiana era diferente. Trocavam ideias nas horas livres e 

mergulhavam juntas nas palavras impressas nas folhas; palavras que ora 

saltavam para envolvê-las, ora subiam até o alto do céu, ou se entocavam na 

vegetação rala, de arbustos esparsos, a ka’a  uera. 

— Capoeira — dizia a farinha-seca e a menina ria. 

Ambas, em noites de céu claro, observavam os astros do céu noturno. 

Felixiana costumava abraçar a amiga e admirar a passagem da lua por seus 

galhos, roçando de leve, fazendo cada folha cintilar. O vento assoprava de 

mansinho o ano todo. 

Assim,  liam  juntas as contações de viagens mirabolantes. A cada nova 

página, nova imagem a ser vivida. Outra vida a ser vivida. Palavra dentro de 

palavra. Ela pulava para dentro das folhas, para perto das montanhas ou vales 

verdejantes, junto a praias e cais graçapés, próximo o bastante de sóis dourados, 

aquecida em céus azuis, e encantava-se com outras luas de pura prata que 

chamavam os gatos para brincar. 

Depois, repousava o livro em algum galho, porque a árvore emprestava 

suporte de estante singular e perfeita. Ninguém, no entanto, subia na árvore e 

tampouco lia. Quem, naquele amontoado de gente importava-se realmente com 

os livros? 

Felixiana não pensava muito. Pensava, mas não queria. Afinal, não 

conseguiria enfiar na cabeça daquela gente que livros também eram 

importantes. Antes, pensavam nas necessidades básicas. Antes, era preciso 

pensar na comida, na água, no teto, na luz elétrica, no esgoto encanado. Não 



havia como pensar em ler, muito menos empilhar livros no chão batido com o 

estômago rugindo. 

No aniversário da menina, amanheceu chovendo. A chuva penteava os 

telhadinhos miúdos, batucando no zinco uma melodia intensa, lambia a 

vegetação grudada nas casas e serpenteava para baixo, em tons pastéis, caquis e 

marrons. A chuva nunca se apresentava daquele jeito. Parecia enlouquecida, 

numa tristeza sem dó. 

Naquele dia, Felixiana não foi para o lixão. Afinal, mesmo esquecido da 

família pingada, o aniversários era data especial porque viver era evento 

caprichoso. Voltou da escola e, ainda dentro da capa plástica remendada subiu 

o resto do morro até a árvore. Sabia da demora da mãe, porque nas terças-feiras 

tinha faxina grudada uma na outra, e o irmão, mais velho, fazia turno dobrado 

no lixão todos os dias. 

Ao chegar ao topo, subiu na farinha-seca e lá, protegida por um galho 

grosso, prestou atenção no verde viçoso, molhado de dar pena. Nenhum pio de 

ave alguma. Nem os bichinhos minúsculos, sequer abelha, mosquito também 

não. Só o barulho da chuva a despencar em cascata. 

De tamanha chuva, um casebre por vez foi deslizando morro a baixo, 

como se surfassem sobre a terra enlameada. A água ia levando tudo. O morro 

desceu. Despencou, levando terra, água, gente. 

— É aguaceiro, menina — disse a árvore e abraçou a pequena com seus 

galhos, querendo-a proteger do perigo. A menina apertou os olhos e devolveu o 

abraço. 

Tudo deslizou. Menos Felixiana e a árvore que emoldurava a lua. Ambas 

subiram, ao invés de descer. Leves, carregadas pelas fantasias. 

 

 

 

 



ALGARVE 

 

 

(Para Ana Maria Monteiro, minha amiga secreta. Dezembro, 2018) 

De mansas correntes, e azuis e verdes inesquecíveis, se fazia a paisagem. 

Ana admirava tudo, parada na beira da praia. Com o olhar fixo no balanço das 

ondas, voltava a ter quinze anos e o mundo podia ser carregado nos braços 

outra vez. 

A água límpida tocou-lhe os pés, agora lisos e de uma juventude 

invejável. Mexeu os dedos e moveu-os, para frente e para trás, um de cada vez, 

sentindo a textura da areia. Cada grãozinho contava um pedacinho de alguma 

vida e as conchas, aqui e ali, murmuravam segredos nem tão secretos assim. O 

mundo é grande, o tempo é longo, a vida é curta. 



Os penhascos, as fendas, as prainhas e praiões… Falésias e enseadas 

esculpidas por artista caprichoso, capaz de maravilhar os olhos dos viajantes 

com a transparência das águas do mar.  As gaivotas, os mirantes alinhados e 

convidativos, barcos a almejar o horizonte e ventos a soprar para longe. Tudo o 

que se quer nessa vida é mesmo um lugar para chamar de lar. E era lá, naquele 

exato ponto, de onde se podia ver o oceano beijar o céu, o lugar ao qual 

pertencia. 

— Ana! Sobe! Sobe, Ana! Vem! 

Com os braços agitados o rapaz a chamava do alto. Reconheceu o sorriso, 

a voz, a silhueta. Como esquecer um coração? Era verão e o momento se 

repetia. Amar é um mergulho na incerteza. Viver é uma viagem de surpresas. 

Mirou novamente a paisagem. O tempo se desfez em segundos. Estava 

na hora de partir outra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ARCA DAS PALAVRAS 

 

 

Terra, Continente do Norte, 2-988. Registro midiático 10950. 

O objeto foi deixado a mim por alguém conhecido de minha mãe, com 

indicação expressa: abri-la em meu trigésimo aniversário. 

Se eu não a estivesse tocando, não acreditaria. Uma arca, assim como 

todas as arcas da história da humanidade o foram: de madeira envelhecida e 

cheiro de ancestralidade; tão sólida que seria preciso muita força para arranhar 

sua superfície com qualquer lâmina cortante, e tão maciça quanto as ligas de 

metais descobertas nesse século carregado de tecnologia alienígena. 

Meu monitor de pesquisa aponta para um exemplar de quercus, hoje 

existente apenas em algumas montanhas ao sudeste daqui. O selo é áureo, de 

metal raro e inexistente. 



O primeiro contento é um papel caligrafado, deixado, creio, 

propositalmente, em cima de vários exemplares de livros, artefatos de papel 

não mais produzidos por nós. Tenho uma raridade nas mãos. 

 

Jurisdição de Europa, 2798. 

  

Só entendemos o mundo como um lugar mágico quando vivemos uma fantasia e 

nossa memória não mingua com a idade, porque a crueldade do tempo é incompreensível 

ao condenar-nos a uma decrepitude inadmissível. 

Não vou chorar, aqui, porém, diante dessa carta em folha amarelo-pálido, ou 

frente ao branco dos meus parcos cabelos. Muito melhor será contar como fui atraído 

para essa aventura, nos idos de 1888, levado por cheiros de incensos e óleos, um chá 

de hortelã com eucalipto, e o motivo de você a estar lendo. 

Naquela dia, a aurora invadiu o cômodo muito mais cedo do esperado. 

O amanhecer trouxe algo diferente. Senti em minhas entranhas. A luz se difundia 

intensa e quase inverossímil. Ao abrir os olhos, esforcei-me a aceitar a claridade 

estranha. Notei a fina e intrigante camada de pó sobre os móveis; um misto de culpa e 

desprazer bateu em meu peito, porque a casa era minha, afinal, e eu devia organizá-la e 

mantê-la asseada, a fim de que o caos não imperasse. O véu de poeira a cobrir de forma 

parelha e, até, ordenada os objetos, contudo, não deveria estar lá, uma vez tendo feito 

limpeza na tarde anterior. 

Puxei-me para fora do emaranhado de cobertas, grunhindo insatisfeito com a 

possibilidade de ter perdido, talvez, bem mais de uma hora de sono naquele tempo fresco 

de início de primavera. Um latejar quieto na nuca estava pronto para eclodir. Arrastei-

me para fora da cama e procurei com os pés os chinelos de pano sem sucesso. 

A queda veio de súbito, ao baixar a cabeça para procurá-los, e uma dor intensa 

abateu-me, fazendo o corpo fraquejar. Os joelhos bateram com força no assoalho, quase 

não aguentando o peso morto que eu era. Foi quando vi o punhal, um athame, junto de 

blocos de incenso, ainda queimando no acanhado caldeirão, e um pequeno sino de latão. 



Estava explicado o cheiro peculiar de olíbano e lavanda em meio 

àquela fumaça surreal em meu quarto. 

Com sofreguidão, arrancando forças de onde pensei não ter, ergui-me, aturdido. 

Foi quando um sopro de poeira e música, mesclado com sussurros, escancarou a porta. 

Não pude senão estarrecer a mercê do desconhecido, a me arrastar para fora. 

Se havia uma sala de móveis rústicos e lareira acolhedora ao cruzar meu quarto, 

esta, desaparecera. Não havia resquício de construção alguma, senão em 

minha mente, nas lembranças do que fora minha casa. Pisei em um chão de gramíneas e 

macegas adjacentes; flores em meio a tomilho e anis enfeitavam o lugar. Eu estava do 

lado de fora da casa. 

Então, surgiu Nehir, quem conheci primeiro, como um vulto de um azul claro e 

cintilante, esguio e etéreo, depois, corpóreo, deixando a cor fazer-se mais intensa e 

sólida. Entreabri minha boca diante da visão daquele ser, cujas asas tinham a 

transparência da organza muito fina e delicada, e emudeci ao perceber os outros iguais, 

aproximando-se de mim. Silfos e sílfides, todos ao meu redor em uma dança 

de ventos e vapor. 

— Tua procura chega ao fim. — A fala macia e sussurrada entoada por Nehir 

era uma melodia melancólica. 

— Estás preparado? — Tae inquiriu, já aproximando-se e pegando minha mão. 

Eu contabilizei minha morte prematura, mesmo morando na solidão e vivendo dias 

melancólicos intermináveis, quando me arrastaram floresta à dentro. 

Fui levado rumo Leste e forcei a parada diante da visão da montanha, a que eu 

sabia ser aquela contada por lendas – a montanha mais alta da Terra, reino de Paralda, 

comandante daqueles incomparáveis elementais, capazes de modelar cristais de gelo e 

reunir as nuvens. 

— O que, exatamente, querem comigo? 

Não recebi resposta alguma. Diante da determinação que os movia e da gentileza 

com a qual me tratavam supus estar em apuros. Apesar da lembrança fugir da completa 

clareza, eu tinha invocado os elementais do ar. Talvez Paralda me quisesse punir pela 



enésima conjuração dos súditos. Um triste fim, para alguém cuja fama de medíocre 

escritor alastrou-se, carregando-me para as montanhas, recluso até aquele dia. A fama 

de meus livros fora responsável pelo desconforto de muitos e fez-me usufruir do 

isolamento. 

Nehir exigiu, com seu toque delicado, que eu movesse minhas pernas estrada à 

frente. E assim o fiz, até adentrar na floresta mais densa; visão inigualável da natureza 

desconhecida pelos moradores daquelas paragens, tenho certeza. 

Atravessamos pontes rústicas, cuja madeira retorcida fora amarrada e enfeitada 

com cipós de flores cheirosas, ladeadas por palmas coloridas. A vegetação deslizava pelas 

encostas e a neblina sutil emprestava ao caminho tons de verde diferenciados. Fungos e 

liquens descansavam por todo o lugar e insetos variados espreitavam-me entre as 

gramíneas. 

Notei a elevação do terreno ao dar-me por conta de estarmos subindo por uma 

escada de chão batido, de degraus largos, mas não ao ponto de as passadas precisarem de 

grande esforço. Uma subida mansa, mas desgastante porque a distância era muita. 

Meus acompanhantes sequer ofegavam, mas fizeram paradas para beber da água 

depositada nas folhas enroladas de algumas plantas, o que me sustentou até o fim da 

jornada. 

Soube estar próximo do topo quando os pássaros surgiram com mais frequência e 

o canto reverberava em ecos melodiosos, distantes e diminutos. 

Ao fazer a parada derradeira, conheci Nallia. Ser luminoso e encantador. Vestida 

de um brilho discreto, em turquesas esvoaçantes, arrebatou meus pensamentos e meu 

coração antes mesmo de se pronunciar. Eu estava perdido. E naquele momento soube 

estar tremendamente enrascado. 

— Siga-me — ela apontou a direção e a música invadiu-me em espirais tontas de 

luz. 

Inebriado pela sílfide mais linda já vista, só desvencilhei-me do encantamento ao 

ouvir a voz forte e ferrenha de Paralda, seguida da perturbadora imagem do elfo, 

descredenciando-me como estudioso, conhecedor daquela natureza. 



— Humano! 

Fixei meu olhar na criatura enorme à minha frente. Um misto de medo e 

surpresa, e a sensação de meu estômago borbulhar ao perceber a aproximação de do líder. 

Dono de um olhar profundo e de uma estrutura corpórea invejável, deixei-me atrair pela 

visão sensual e emudeci. 

— Enfim, entre nós. 

— Enfim — Nallia repetiu e aproximou-se, envolvendo-me como brisa; 

fragrâncias verdes encheram o ar de jovialidade e arrastaram para dentro de meus 

pulmões a sensação de bem-estar, mas, também, de lembranças de viagens não 

realizadas por mim, de vivências não experimentadas por mim. Ela interagia comigo, 

invadindo-me com liberdade, legando-me parte de seu conjunto de memórias e 

sensações. 

Extasiado, mas com alguma consciência da situação, afastei-me, incerto do 

entendimento de minha atitude pelos elementais. 

— O que querem de mim? 

— Tu nos pediste um amor etéreo. Pediu-nos um destino para seu coração. O 

conhecimento dos séculos. — Os lábios de Nallia mostraram a sutileza formando uma 

curva ascendente. — Pediu-nos para encontrar teu verdadeiro lugar no mundo. 

Eu havia pedido muitas coisas. Egoísta. Eu vi o visgo no olhar da sílfide e 

Aromas de hortelã e anis emanaram da terra. Gotículas muito finas e claras cintilaram, 

caindo do céu. 

— Teu lugar é aqui — disse Paralda, aproximando-se —, ao nosso lado. 

— Eu não entendo. 

— Quero que escrevas minhas memórias. Gravar cada aventura. Cada uma das 

quais me lembro, ou viverei daqui por diante. Por seus préstimos, ficará entre nós, até 

eu terminar meus dias. — E eu sabia da contagem de mil anos e do tempo diferenciado 

dos humanos. Paralda era jovem e a expressão ‘na flor da idade’ cabia-lhe com exatidão. 

Titubeei, mas aceitei o encargo. A ideia de conviver entre os silfos, de entender o 

mundo a partir de entidades tão complexas, preencheu os vazios de solidão. 



Minha existência foi recheada de magia, de estudos e mistérios caprichosamente 

detalhados em folhas especiais dentro dos livros contidos no baú. Nallia seguiu sempre 

ao meu lado e foi por ela que vivi em meio aos alegres, volúveis e excêntricos elementais 

do ar até sentir a chegada do fim e entender a necessidade de não deixar esvair-se minha 

tão longa existência. 

Há poucos humanos entendedores da verdadeira natureza dos elementais e 

aceitos em seu meio. Nallia conhecia sua avó e você tem a mesma linhagem. Decida seu 

destino. 

Nos livros desta arca, escritos caprichosamente em papel, há de encontrar muito 

mais do que um milênio de histórias. Há amores vividos, partidas e encontros. 

Reencontros e despedidas. O amor de Nallia valeu esta existência e todas as outras 

possivelmente a viver. Ao afastar-me dos homens de minha época, encontrei não apenas 

meu lugar no mundo, mas o entendimento dele e de incontáveis formas de amar. 

  

Terra, Continente do Norte, 2-988. Registro midiático 11315. 

A leitura dos livros não chegou sequer à metade. Deixei a arca guardada 

em segurança. O que me move é meu destino. 

É primavera e ainda não amanheceu. Tenho o necessário. Consegui no 

Continente do Sul os incensos e as ervas. Artemísia foi o item mais difícil de 

encontrar. Estou ao pé da montanha, em acampamento improvisado. A arma 

branca e o sino estão preparados. Já posso iniciar o ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PULSO 

 

 

Como chegara àquela encruzilhada? 

Com a arma em punho apontada para Max, ouviu a própria respiração 

enquanto o pulso tremeu de leve ao experimentar o peso da pistola. Aquele 

seria o momento propício para romper a linha tênue entre o que já vivera e a 

estrada desconhecida que se abria adiante? Era assim, num estalo, a fronteira 

entre o bem e o mal, entre o certo e o errado? Puxar o gatilho ou não? Mas o que 

diria ao irmão a esperar por ela em casa? “Ei, maninho! Matei um homem. 

Agora você pode fazer a cirurgia.” Era isso? Nada mais de madrugadas 

trabalhando por mixarias, nada de patrões abusivos, nada de músculos 

cansados pelas horas extras. 

Ao perceber o movimento do sujeito caído à sua frente, o dedo roçou no 

gatilho. 



 

 

 

 

Sentada ao lado do irmão na cama do hospital, disfarçava a ansiedade 

lendo um jornal cujas notícias eram passado. Enquanto aguardava pela equipe 

médica, relia cada pequeno texto mais de uma vez. A espera é um animal voraz 

comendo de dentro pra fora. 

— Como consegue ler essas notícias? 

— Preciso me manter informada. Nesse ramo de entrega expressa, todo o 

cuidado é pouco. Além do mais, posso encontrar alguma outra fonte de renda. 

Isso seria bom, não seria? 

— Se não fosse por você, já estaríamos morando debaixo do viaduto. 

— Kira… — Sayu entendia a preocupação do irmão. — Gosto do que 

faço. É um trabalho como qualquer outro, você sabe. E logo, logo, você volta a 

andar e podemos nos mudar para um lugar melhor. 

— Eu sei, mas não é justo. O sustento da casa é graças a você. Se não 

fosse pelo serviço extra que faz, eu não teria minha medicação. Você não está 

fazendo apenas o papel de irmã. Você assumiu o papel de nossos pais. 

— Não poderia decepcioná-los nem se quisesse. Você é meu irmão! Amo 

você. Não se esqueça disso. 



A porta abriu sem aviso e uma mulher vestida de branco com um 

estetoscópio pendurado como echarpe adentrou seguida por dois homens. Um 

tremor aqueceu suas pernas. Estava na hora, afinal. Depois de todos os papéis 

preenchidos e exames realizados, Kira fora chamado para a cirurgia de 

implante. O que se quebrara, voltaria a funcionar. 

— Senhorita Sayu? — A mulher estendeu a mão, cumprimentando-a. — 

Sou a Dra. Alice. Esses são os doutores Davi e Norton. Vamos cuidar de seu 

irmão, agora. — Ela voltou-se para Kira e alargou o sorriso. — Está pronto? 

Podemos ir? 

Como não encher os olhos de lágrimas? Enquanto eles o recolocavam na 

cadeira, a felicidade tomava conta. Havia a preocupação com relação à cirurgia, 

sim, mas aquela era a chance a qual se agarrava. Voltar a ver o irmão andar 

novamente superava qualquer outra felicidade. 

— Vou estar aqui, irmãozinho, esperando por você. 

Enquanto Kira seguia com os médicos, ela sentou-se de volta à cadeira, 

desta vez, próxima da janela. O dia estava medonhamente ensolarado. Como 

não amar aquele momento? Como não sentir os ventos quentes de outono, 

erguendo as folhas do pátio do hospital, também soprando vida para dentro 

dela? 

 

A Ninja H2R de quase vinte anos servia, não só para seus propósitos de 

trabalho, mas para um prazer puro e indelével depois do horário de serviço. O 

modelo, provido com um motor de 4 cilindros de 1000 cilindradas, resolvia as 

questões do tempo. Ninguém na área batia os mais de 300 cavalos de potência. 

Quando a libertava do baú de moto-frete, sentia a vida pulsando 

desenfreada, vencia os quarteirões em curvas fechadas, adonava-se de ruas 

desertas ou mesmo congestionadas. Fora amor a primeira vista, mesmo que a 

lataria denunciasse a idade ou o desgaste do couro do acento apontasse para 



algumas quedas. Mesmo estando fora de linha, garantia a aderência e a pressão 

aerodinâmica. 

Inebriante, intoxicante e inesquecível. Não sentia medo da sensação do 

ronco do motor engrenado à adrenalina, eletrizando o corpo – tronco curvado, 

pernas flexionadas, freio esquecido –, acelerando a emoção em cada bombeada 

de gasolina, quando o coração aumentava a velocidade sanguínea. O medo 

vinha depois. Vislumbrava o medo no dia em que o desejo por mais seria tanto 

que a linha da prudência se quebraria e ela mergulharia para a morte. 

Estava próxima do escritório de entrega expressa. A fachada mostrava os 

sinais do tempo – pintura descascada, manchas de infiltração, ferrugem na 

porta corrediça, piso irregular. À noite, a frente emergia como lugar tenebroso e 

um letreiro borrado com pouca iluminação anunciava: MANOEXPRESS – 

Delivery Service. A decadência só não se alargava porque a irmã do Manoel 

lidava bem com o serviço e conservava o interior ajeitado. Segurava os móveis 

limpos e ordenava os papéis de recados. Também colocara algumas folhagens 

penduradas e, a contragosto do irmão, sustentava vasos minúsculos de violetas 

esquálidas sobre o balcão maior, próximo da janela do lado leste, onde a luz 

acariciava generosamente as flores azuis e roxas. 

— E aí, Japinha? 

Ouviu Manoel, assim que retirou o capacete, mantendo o motor ligado. 

O patrão poderia ser classificado como capaz de algumas empreitadas 

memoráveis, mas, igualmente, de algumas cagadas homéricas. Um homem que 

não se situava muito bem do lado do bem e, também, não se encaixava do lado 

do mal. Sempre arrumava algum trabalho rentável para ela depois do 

expediente diurno, entretanto, não era flor que se cheirasse sem desconfiança. 

— Qual é, Mané? 

Pagava-o na mesma moeda. Ele abominava aquele apelido. 

— Assim você me magoa, flor de cerejeira. 



Como não nutrir certa simpatia por ele? Além do mais, tinha o sorriso, 

mantido em dia de sol ou nas piores tempestades. Não havia motoboy que não 

lhe devesse favor. Manoel conseguia conciliar a ginga carioca com o furor 

daquela selva cinza de vidro e aço. 

— E eu não sou japinha. 

— Tudo bem. Entra aí. Tenho um negócio sério pra você. 

“Negócio sério” significava viagens longas, clientes esquisitos, mas, o 

melhor: grana alta. Não importava muito naquelas alturas de campeonato o 

tipo de empreitada na qual se meteria. Importava, mesmo, conseguir juntar o 

bastante para cirurgia de Kira, já que as grandes organizações monopolizam a 

saúde mantendo o povo numa escravidão velada. 

— Chega mais. 

Pouco depois de entrar, mesmo antes de estacionar e pular de cima da 

moto, ouviu o som estridente e esganiçado da porta de ferro se fechando. Os 

trilhos precisavam ser engraxados. 

— Esse aqui é o Max. 

O sujeito barbudo, de face afinada e olheiras marcadas a cumprimentou 

com um leve balançar de cabeça. Sentado na cadeira da chefia, descansava as 

pernas em cima da mesa, coisa que ninguém fazia por mais intimidade que 

tivesse com o dono do lugar. O tal de Max agia como se tivesse passe livre no 

escritório. Àquela altura de seu trabalho no delivery service, já entendera que 

Manoel só não fazia negócio com o capeta porque o inferno era longe demais. 

— Essa é Sayu, a melhor piloto que conheço. Sem contar que tem aquelas 

paradas de karatê. 

O homem tirou as pernas de cima da mesa, levantou-se e olhou-a de 

cima para baixo. A arma carregada na cintura fez brotar a dúvida sobre aceitar 

o ‘trabalho’. Olhava para a figura do desconhecido e só lia uma palavra: perigo. 

— Não sei, não, Manoel. 



— Qual é, chefia? Pode confiar no que digo. Sayu é a melhor. Conhece 

cada esquina, cada beco, cada desvio da área que me falou. Além disso, é 

discreta. Só precisa ser justo no pagamento. 

— Qual é o serviço? 

A pergunta também era justa. Afinal, se o serviço a ser feito era perigoso, 

precisava calcular os prós e contras. Uma pessoa estava sob seus cuidados: Kira. 

E não deixaria seu irmão desassistido. 

— Tudo o que precisa fazer é me esperar. Eu entro. Faço o serviço. Saio. 

Você me leva para o endereço que eu lhe der e recebe um pagamento generoso. 

— Pagamento generoso é algo vago. 

Já estava com um pé no ‘não’ quando Manoel interveio. Manoel e sua 

boca grande. 

— A Sayu precisa de grana para a cirurgia do irmão. 

— Depois desse trabalho seus problemas terminam. — Foi o que o tal 

Max respondeu. — Já tenho o seu contato. Mando mensagem assim que tudo 

estiver pronto. — E saiu, deixando os dois sem olhar para trás. 

— Por que me olha desse jeito? 

— Você tem a boca maior que o cérebro! 

— Qual é, minha cereja? Não é segredo que o seu calcanhar de Aquiles é 

o maninho. 

— Ele não parece confiável. 

— Tá de brincadeira, né? — Sorriu displicente. — Nesse negócio, tem 

alguém confiável? 

 

Da pequena cozinha, olhava para o irmão por entre lágrimas idiotas; 

uma cortina a cegar a lógica e a bombardear sentimentos irracionais, apontando 

para sua condição de mera espectadora da morte. Não uma morte complacente 

– se é que ela pode ser complacente –, mas uma morte dolente, como 



entardeceres arrastados, sem luzeiros no céu. Como se fosse um deus por cima 

das nuvens a olhar inerte para os mortais a se decomporem em seus próprios 

atos, não esboçando um vívido movimento sequer de alento; desumano, duro, 

insensível com sua própria criação. 

Sim, ele estava tediosamente infeliz de novo; com aqueles olhos ruídos e 

sem brilho, pálido até os dentes e ombros caídos. A doença física não legava a 

ele somente a paralisia nas pernas. A alma definhava aos poucos. Que raio ela 

diria para ele? Como aliviar a própria culpa por não juntar dinheiro o suficiente 

para bancar a cirurgia? 

A espera por uma vaga no Hospital Geral desanimava qualquer um. Não 

só pela carência financeira para bancar os procedimentos de grande porte 

tecnológicos, mas também porque o desdém para com os menos favorecidos 

alastrava-se por quase duas décadas nas redes públicas. 

Considerando a raridade da doença, o quão urgente se fazia a cirurgia, 

ou o quão desesperada sentia-se diante da decadência de Kira, quais as palavras 

poderia usar para aliviar aquela sensação de incompetência diante da má sorte 

na qual mergulhara nas últimas semanas? Como desvencilhar-se do 

constrangimento da pouca serventia? 

Revolvia as entranhas na busca de uma solução imediata. Não bastava 

aceitar as entregas expressas para escritórios, restaurantes, e-commerces. Fazia 

qualquer ‘bico’ para juntar grana extra. Vencia o cansaço e a vergonha. As 

contas não esperavam, não é? No final do mês batiam à porta os boletos fixos, o 

aluguel daquele cubículo e os medicamentos. 

E lá estavam eles, aqueles olhos fixos desencantados do irmão, 

mergulhados em um espaço-tempo desesperador, esperando por alento, talvez, 

mas ela também não tinha certeza de nada, porque viver um dia de cada vez 

fazia alguns estragos em qualquer corpo fechado. 

— E aí, irmãozinho? Comeu? 



A melhor saída para a situação na qual se encontravam seria continuar a 

‘fazer dinheiro’ de forma rápida. 

— Não tenho fome. 

E a história se repetia. A prisão à cadeira de rodas tirara do irmão muito 

mais do que o movimento. Até o amor pelo desenho sumira. O projeto do 

mangá, ainda pela metade depois de meses iniciado, não dizia senão do 

desânimo crescente e de um mergulho para o nada, capaz de carregá-lo para 

um vazio existencial mortal. 

— Precisa se alimentar. Não vai poder fazer a cirurgia estando fraco. 

— Você fala como se fosse resolver o problema amanhã. 

— Ora… Quem garante? A ‘sorte grande’ pode estar em qualquer 

esquina. 

No quarto, longe dos olhos de Kira, puxou com cuidado o estojo 

escondido debaixo da roupa da última prateleira do roupeiro duas portas. 

Abriu-o quase constrangida. Era isso mesmo o que precisava? Retirou com 

delicadeza a pistola e verificou a trava e o pente. O seguro morreu de velho. 

 

Atenta aos movimentos da rua, no ponto cego das câmeras instaladas, 

mantinha a moto em espera. Os sentidos despertos açoitavam o silêncio. Um 

gato miou nas redondezas de muros altos a fechar terrenos. A luz da televisão 

ligada na janela aberta do prédio em frente piscava tênue. Uma sirene distante 

rasgando a avenida do outro lado arrepiou o cabelo da nuca. 

Pensou em Kira, em casa, sozinho. Talvez não devesse mais envolver-se 

em contravenções, nos pequenos furtos, auxiliando a malandragem. Se 

morresse, quem cuidaria do irmão? Ou pior: como o irmão se sentiria? Apesar 

de não ser um ponto de referência, motivo de orgulho, os ensinamentos 

deixados pelos pais ainda apontavam para o caminho do bem. 

Sacudiu a cabeça. Deveria manter longe os pensamentos dispersivos. 



O sentimento incômodo, companheiro do dia, grudara nela e cutucava 

sua desconfiança. As informações obtidas sobre Max, embora de fonte segura, 

eram vagas. O pessoal metido em negócios escusos não o conhecia. 

— Esse tal de Max, eu não conheço. 

— Tem certeza, Kako? 

As gangues do bairro vizinho nunca ouviram falar dele. 

— Tem um sobrenome? 

— Não. Tudo o que sei é que se chama Max. 

— Muito vago, maninha. O pessoal com quem falei, não sabe desse sujeito. 

Manoel jurara de pés juntos: Max o procurara há alguns dias apenas, por 

referência dos mafiosos da zona Sul. 

— Por precaução, troque a placa da moto. 

— Farei isso. 

Controlou o relógio. Observou mais uma vez o entorno. Das sombras, 

viu a mulher fumar na janela. As luzes do prédio em frente já estavam todas 

desligadas. Um minuto mais e era hora. Acelerou. Na marcação que fizera, 

bastava cinco minutos. Cada referência dada pelo contratante passou por ela a 

50 km/h. 

A Ninja deslizou pela rampa de pedras trabalhadas e contornou o jardim 

frontal onde somente as flores mais claras se destacavam entre os tons pardos 

da noite. Uma fachada de vidro azulado refletiu sua imagem sobre a moto, 

apontando para uma multiplicidade incômoda e enganosa. Não havia 

movimentação na recepção. Olhou para o alto, para as sacadas iluminadas. 

Quando o cronômetro zerou, apertou o marcador novamente. “Conte até 

quinze”, Max disse. Ela contou e antes de completar a lembrança, lá estava ele, 

cruzando a porta. Nenhum alarme soou. Nenhum grito. Nada! Ele agarrou-se 

nela e partiram, sumindo pela rua lateral. 

Sayu desviou das ruas principais. Pegou as ruelas, entre os becos, por 

onde só mesmo uma moto passaria. Cruzou as avenidas mais movimentadas 



pelas transversais e embrenhou-se pela periferia da zona oposta, num sobe e 

desce medonho, parando próxima de um matagal, quase fora da zona urbana. 

Lugar isolado, morro acima. Desligou a moto onde Max deixara o carro. 

— Bom trabalho, Ninja — disse, retirando o gorro de esqui e se 

desvencilhando da garupa. — Agora, só precisamos acertar o seu pagamento, 

não é mesmo? 

“Merda!” Pelo espelho direito, Sayu viu Max puxar a arma da cintura. 

“Merda!” 

Sem tempo para escapar, o jeito era encarar. Retirou o capacete como quem está 

distraída, colocando-o sobre a moto, conversando normalmente. 

— Podemos fazer negócio outras vezes. Basta chamar — e puxou a 

pistola da parte interna da jaqueta de couro, disparando a queima roupa, 

pegando-o desprevenido, antes mesmo de ele ter chance de apontar a arma 

para ela. 

O tiro certeiro, no ombro, derrubou-o e a arma carregada por ele foi 

parar alguns metros distante. 

— Filha da puta! Desgraçada! — Pressionava a mão sobre o ombro. 

Sangrava. Podia-se ver o visgo tingir superfície da mão, mesmo com a pouca 

iluminação daquele fim de mundo. 

— O que esperava? — Sem desgrudar o olho do sujeito, juntou a arma, 

enfiando-a na cintura, na parte de trás. — Uma ovelhinha, mansinha, com um 

alvo na testa? 

— Vai se arrepender, traíra. 

— Olha quem fala… — Apontou para o meio dos olhos de Max. — O 

cara que estava a ponto de acabar comigo sem pensar duas vezes. 

— Se atirar, não vai ter sossego. Meus amigos encontram você. 

Encontram seu irmão. 

— Que amigos? Você não tem amigos. — Recolheu a mochila de Max. 

Abriu-a. Muita grana, alguns documentos… — Sondei o Manoel, perguntei 



para uns caras conhecidos dele. — Abriu a caixa aveludada e as pedrinhas 

cintilavam, mesmo no escuro. — Você não tem parceiros. — Fechou o zíper da 

mochila ainda atenta a ele. — Você não tem ninguém. 

— Você não tem coragem. 

A encruzilhada… A pulsão de morte. 

Tarde demais para não cruzar. 

A pulsão de vida. 

Disparou duas vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEZESSEIS 

 

 

Ela avistou Murilo, próximo às árvores da pracinha, em cima da moto, 

como costumava estar nas manhãs de domingo. O coração doente disparou e 

uma náusea mais forte a fez parar, agarrando o braço do pai. 

O vestido branco arrastou-se entre as pétalas de rosas brancas a cobrir 

parte do trecho da calçada e da escadaria da capela barroca. A ária de Bach já 

inundava o espaço com uma sequência de acordes suaves e juvenis. Os últimos 

degraus se fizeram intermináveis e a porta cresceu diante de suas 16 primaveras 

mal vividas. 

Os adornos de lírios e rosas suavizavam o tom escuro dos bancos 

centenários de ébano. Os convidados sustentavam um ar de felicidade 

incomum. 



Sentiu-se frágil, quase sem ar. Você está linda, minha filha! Avistou a mãe. 

Passou os olhos e percebeu os parentes vindos de longe. Esse é um momento 

importante em nossa família, filha. Será o casamento do ano. 

Cruzou o corredor atenta aos detalhes dos ladrilhos desenhados em tons 

amarelos, ocres e verdes dançando na memória do ritmo da valsa que ensaiara 

um dia antes. O amigo de infância do pai a esperava em frente ao altar. As 

lágrimas de Laura verteram. 

Os anjos pálidos de gesso, ladeando o altar, abriram seus olhos e 

estenderam os braços de estátuas em sua direção. 

Pensou em Murilo a esperar por ela e um aperto no peito a tomou de 

abraço. 

O padre não abençoou as alianças. Os sinos sequer dobraram em 

felicidade. Sua alma, sim, ressoou e correu porta a fora ao encontro do jovem, 

agarrando-se a ele em cima da moto. 

Estava livre e nunca se sentira tão feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PÊNDULO 

 

 

Para Lucas, cujo nome nunca ninguém lembrava, não tinha dia de folga. 

Dia e trabalho eram sinônimos. Todos os dias da semana, todos os meses do 

ano. Sem férias, nem folgas. Ele vivia todas as horas do dia. Cada minuto, cada 

segundo de cada dia. Tarefa, não faltava. Era seu pão, sua água. Ele aceitava. 

Precisava. 

E se os afazeres diários eram seu alimento, a solidão, sua sobremesa. 

Desde criança aprendera a aceitar, gostar e resignar-se com sua sina de órfão. 

Os supostos irmãos e irmãs, se os tinha, estavam espalhados pelo mundo. 

Assim imaginava quando queria aliviar-se da dor de não ter qualquer vínculo 

sanguíneo com quem quer que fosse.  Imaginava os pais desejando o melhor 

para ele, estivessem onde estivessem. Sorria irônico. A quem queria enganar? 



O circo e aquele pessoal que lá vivia constituíam sua família. A que ele 

conhecia. A que ele respeitava. Querendo ou não, gostando ou não do que o 

destino lhe reservara, acolhera o circo como sendo seu, depois de muitas 

tentativas de encontrar a verdadeira referência. 

Acordar no escuro, madrugada ainda, vestir-se e seguir para a lida? 

Sabia fazer de cor. Dar comida para os animais, limpar as carroças, organizar o 

material das apresentações, montar os palcos, puxar e esticar lonas, cordas, dar 

nós. Não havia escolha. Tudo era trabalho. E Lucas não resmungava. Haveria 

alguma recompensa por tudo aquilo. Por certo, algum dia, ele receberia valor 

em dinheiro e reconhecimento. 

Gostava de tratar os animais, conviver com os colegas de profissão, 

aplicava-se nos afazeres além do treinamento, naquele varrer de terra que 

deixava as narinas impregnadas do cheiro de pó, de umidade, de mofo. 

Naquilo resumia-se a vida e o que ele realmente aprendera e sabia fazer. 

O trapézio, dentro daquele universo de choro e riso, de falsa alegria e 

mágica traiçoeira e medíocre, se tornava a quase grande, definitiva e única 

paixão, não fossem os cavalos e a doce e inesquecível Isabela, por quem caía de 

amores e encantos. Isabela que raiava o dia, que fazia brotar suspiros 

inesperados, que conquistava seu coração cada vez mais desde sempre. 

— Dê comida para os cavalos, Toco! 

Acorde para o mundo! O apelido que lhe deram quando pequeno matara 

seu nome real. Ninguém mais lhe chamava de Lucas, a não ser Isabela, que 

chamava a todos pelo nome, como se os apelidos desmerecessem o sujeito que 

os vestia. 

— Chame o veterinário. Erina não está bem ― O adestrador passava 

apressado como sempre, carregando papéis. 

— Ele não entende nada dessa égua. Não entende nada de coisa alguma 

– parou na descida do trailer olhando para Mário. 

— Você não é pago para pensar! – gritou já se afastando – Apenas faça! 



Se o dia pudesse ter mais de vinte e quatro horas, por certo não 

conseguiria contentar-se. Também não daria conta de fazer tudo o que lhe 

solicitavam. 

Vez ou outra, Lucas se sentava quieto perto do picadeiro e olhava para o 

topo da tolda, onde o ponto de luz se apresentava mínimo, admirando o 

contraste do claro com o escuro. Olhava para cima e imaginava-se subindo, 

como se trilhasse um túnel, indo em direção do infinito. Depois, olhava para o 

trapézio imóvel, no meio daquela lona, e desejava o impossível.  Desejava a 

perfeição. Desejava o brilho de suas piruetas, o esmero de cada movimento, o 

requinte da sincronia. No trapézio, ele dançava com o ar. 

— Pronto para treinar? 

A voz de Janius, grave e firme, tirava-o do devaneio. O homem, mais 

velho que ele em duas décadas, esperava sempre o máximo de seus aprendizes. 

Apesar de Lucas já estar trabalhando no trapézio há mais de três anos, Janius 

tinha uma vida inteira de experiência naquele instrumento. As rugas não 

mentiam. Estava a um passo de uma aposentadoria, muito embora não 

admitisse. 

— Preciso chamar o veterinário. Erina não está bem. 

— Então, não demora. Quero treinar um pouco mais o número novo. 

Não senti firmeza na última vez – olhou de soslaio – Senão, vai tomar meu 

lugar mais cedo do que imagino? 

— Ninguém tomará seu lugar, Janius. 

O homem deu de ombros e continuou seu discurso. 

— Não pensaria assim se Cortazur estivesse querendo apertar seu 

pescoço até lhe faltar todo o ar. O desgraçado vai me dispensar por causa de um 

boato. E você sabe muito bem do que estou falando. 

Lucas meneou a cabeça. Janius era exagerado por natureza. Raimundo 

Cortazur não dispensaria seu melhor trapezista  nem por um boato. 

— Eu vou fazer tudo certo. Tudo como me ensinou. 



— É o que eu espero, para compensar o ‘crédito’ desmerecido. Afinal, 

não estou dormindo com ninguém. 

A manhã passava sempre rapidamente. As horas eram preenchidas com 

afazeres que, muitas vezes, não estavam programados. O circo exigia jogo de 

cintura. A surpresa se fazia presente de forma constante. 

O momento do almoço possuía igual velocidade.  A comida que a 

barbada Mariana fazia, abria o sorriso de qualquer um. Além do mais, a fome 

vinha com as tarefas mais pesadas. 

O treinamento acontecia na parte da tarde. A noite era para o espetáculo. 

Todos sabiam. Estava no olhar de cada um a ansiedade que o passar das poucas 

horas antecedendo a noite trazia consigo. 

— Por que demorou? — Calysta ajeitou o elástico em seus pulsos e 

ajeitou a malha que ressaltava a silhueta esguia. Tinha os cabelos lisos 

acastanhados em um arranjo que os prendiam em trança solta na parte de trás. 

— Eu não faço apenas isso, se já não se deu por conta. 

— O que foi? Está de mau humor? Dormiu mal? Trabalhou demais? 

Ele não deu resposta àquele sotaque portenho. Sentou-se para trocar o 

calçado. 

— Você está assim porque Cortazur dispensará Janius? — ela gostava de 

provocá-lo. Fazia de propósito. 

— Ele vai? 

Houve um momento em que aquilo pareceu mesmo uma acusação. Seu 

mundinho estava sendo atormentado por mais um membro da trupe. 

— Ele vai. Você vai tomar o lugar dele quando Costazur descobrir sobre 

o romance – e, em tom de voz jocoso, completou – Um toco no topo do circo. 

— Não comece com as provocações, Caly! 

Ela sorriu marota. Sabia muito bem como aborrecê-lo. 



— Só espero que você seja um pouco mais inteligente que Janius e não dê 

margem para desconfiarem de você também. A menos que esteja realmente 

comendo a mulher do patrão. 

— Por que não cala a sua boca? – sussurrou. 

— Porque é exatamente por isso que Janius vai embora. 

Não tinha o que argumentar com Calysta. Se o fizesse, a discussão iria 

longe. E não terminaria bem. 

— Vejo você lá em cima, toquinho! 

Lucas deixou a imagem de Calysta para dar atenção a Janius, Mauro e 

Vera, que já estavam lá no alto, de um lado para o outro, balançando-se. Ficava 

atento ao mais experiente porque era preciso muito exercício, mas a observação 

e cuidado faziam toda a diferença. Na apresentação, Mauro e Vera dividiam as 

atenções do público. Eram os mais ágeis e os que se arriscavam nas manobras 

mais perigosas. Contudo, Janius e ele seguravam o casal no final ou faziam a 

ponte para o segundo balanço. 

Além dos cavalos adestrados, o número com Os Trapezistas Alados, 

lotava as arquibancadas da grande lona. Raimundo Cortazur tinha, no trapézio, 

o número mais importante de seu empreendimento. 

Apesar de jovem, Lucas sabia que, mais cedo ou mais tarde, seria o 

centro das atenções. Era assim que fazia as acrobacias, pensando no dia em que 

se movimentaria tão rápido que se abririam asas de suas costas e o picadeiro 

seria pequeno para tão épico voo. 

— Pare de sonhar, Toco, e suba aqui! – Janius parecia irritado. 

Enquanto subia a escada de corda, notou Isabela, ajeitando-se na 

arquibancada para assistir ao treinamento. 

Sorriu de forma contida. Por ela, faria qualquer coisa. 

Não parou de subir e não demorou a estar lá, junto dos outros quatro. 

Também não demorou a perceber os erros do mais velho depois de 

começar.  Calysta reclamou por primeiro, quando não sentiu segurança para 



saltar para o outro trapézio, tendo que balançar-se ainda mais e ganhar maior 

velocidade. Depois foi Mauro, ao agarrar-se desajeitado e, por fim, Vera, ao caiu 

na rede quando Janius a largou. 

— O que há de errado com você? 

Mauro ergueu sua voz mais do que o normal. Ele, que nunca reclamava e 

sempre se posicionava de forma neutra, demonstrava preocupação com o 

treinamento. 

— Não há nada errado comigo! Foi uma distração. Só isso. 

— Não pode haver distração hoje à noite. Você mesmo diz – Calysta 

esfregava as mãos de puro nervosismo. – Além do mais, o número novo e essa 

ideia de eliminar a rede não deixa margem para erro, não é mesmo? 

— Não há nada de errado comigo! E o número, sem a rede, é possível de 

realizar. 

— Não tem nada de engraçado num número sem a rede – Vera 

reclamou, olhando para Mauro. 

Lucas, quieto, observou a discussão. 

— Vocês não estarão no último número – tratou de enfatizar. – O Toco e 

eu faremos tudo acontecer. Nós somos as estrelas. Nós é que faremos esse circo 

estarrecer. Somos nós que faremos os aplausos calarem todos os sons da noite. 

O grupo entreolhou-se e ninguém pronunciou qualquer outro 

comentário. Os ensaios seguintes aconteceram sem deslize. 

Do treino para a hora da apresentação, Lucas contou os minutos.  O 

tempo, veloz como sempre, não lhe deixou senão um quarto de hora para 

encontrar-se com Isabela que treinava seu número com os cavalos. Mário estava 

nervoso. A égua não tinha melhorado em nada. Haveria um corcel a menos 

naquele picadeiro. 

Daquele momento até o número com o trapézio ele ajudou os palhaços, 

organizou o material dos malabaristas, juntou as bugigangas do mágico. Correu 

de um lado para o outro. 



Quando finalmente parou, depois de trocar-se de roupa, estava diante do 

trapézio. A rede, lá embaixo. Vera e Calysta ao lado de Mauro, na plataforma 

do outro mastro. E Janius ao seu lado, esperando para que fossem anunciados. 

— Ele acredita que eu esteja saindo com a mulher dele – sinalizou com o 

olhar, fazendo Lucas olhar para baixo e ver Costazur. – Mas nós sabemos que 

não é isso que acontece, não é? 

Por um instante, quando os olhares se cruzaram, Lucas sentiu-se comido 

pela culpa e medo. Seu estômago apertou e a saliva voltou salgada. 

— Mas você tem razão — Janius continuou. — Ninguém tomará meu 

lugar. Ele não vai conseguir mandar-me embora. Somos uma grande família 

aqui e esse espetáculo é o melhor que temos. 

Foi a última coisa que ouviu de Janius. 

Costazur anunciou o grupo do trapézio. Um por um, iluminados pelos 

holofotes. 

Janius balançou-se e saltou para o trapézio central num voo perfeito. 

Sentou-se nele, ajeitando-se. Saudou o público. 

As acrobacias foram realizadas com extrema precisão. Todos se 

maravilharam delas. E o momento final, a última proeza, finalmente em 

destaque.  Era hora de terminarem aquele show. Os tambores rufaram, 

cadenciando o toque mais uma vez. 

O público se surpreendeu quando o homem de fraque multicolorido e 

brilhante anunciou a façanha ressaltando a periculosidade. Tudo o que ele sabia 

fazer realmente, segundo Lucas: apresentar o Circo Costazur. 

O barulho do amontoado de gente deixou de existir. Os palhaços 

reuniram-se próximos da cortina vermelha para espiar. A malabarista sentou-se 

num banquinho. 

Na tolda escura, as estrelas prateadas reluziam. 

A rede foi retirada. 



Da plataforma, Lucas sentiu as mãos suadas. Procurou pela figura de 

Isabela. De pé, ela assistiria às manobras aéreas como sempre fazia ao lado de 

Costazur. 

Janius balançou-se intensamente. 

Segurando-se firme com as mãos, Lucas saltou da plataforma e 

movimentou-se como um pêndulo. O mundo tinha outra dimensão. 

Eles trocaram de lugar. 

Um momento apenas bastou para que percebesse o óbvio. Janius diria a 

verdade para Costazur. Ele não vai conseguir mandar-me embora. Num instante 

antes do salto, pressentiu o pior. Os olhos do colega tinham um brilho 

diferente. Somos uma grande família aqui. Sim. Janius, Calysta, Mauro e Vera. 

As mãos de Lucas encontraram os braços de Janius e não fizeram força 

para segurá-los. Janius tentou agarrar-se cravando as unhas em seus pulsos 

enquanto escorregava, sentindo o deslocamento mortal do movimento do 

trapézio. 

O público levantou-se horrorizado. O balanço fez o corpo cair perto da 

mureta circular. Quem estava por ali, pôde ouvir o quebrar de algo. A luz vinda 

de cima da tolda iluminou Janius. As estrelas prateadas brilhavam ainda mais 

intensas sobre a malha colorida. Lucas escutou Isabela gritar por ajuda e 

deixou-se ficar no trapézio central sentindo o balanço diminuir aos poucos até 

parar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIALVA E OS HOMENS PELADOS 

 

 

Ninguém sabe precisar bem quando os homens começaram a nascer 

pelados. Pelados de cabelo, pelados de pelos. Não existia pentelho algum. Uma 

lisura única. Em todo o corpo. Pernas, axilas, virilha. 

As mulheres não. As mulheres continuavam com suas belas e longas 

cabeleiras e mantendo a depilação apenas respeitando suas vontades 

individuais. 

Os filostrólogos, na época das primeiras mudanças genéticas, 

esbravejaram nas mídias sobre ser uma revolução provocada estrategicamente 

pelo feminismo exacerbado, contrário às leis da natureza de todos os tempos. 

Uma nova onda de rebeldia feminina, uma vez que os homens haviam se 



curvado às mulheres no comando de alguns setores sociais, deixando a 

sensibilidade tomar forma e moldar uma nova sociedade mais igualitária, mais 

justa e capaz. 

Houve também aqueles que elaboraram teorias de um novomachismo, não 

tolerante à jovem ordem, aliando-se a grupos cuja base religiosa arcaica 

continuava a apedrejar mulheres e grupos minoritários. Esses grupos foram 

consumidos com o tempo, quando mulheres ergueram-se com força e 

militarizaram-se, formando um exército de extermínio. 

Os cientistas dividiram-se. Alguns pesquisavam possíveis mutações 

genéticas decorrentes de uma substância oriunda de rãs, outros, buscavam 

reconhecer um vírus mutante extraterrestre. Nada profícuo. Inúmeras pesquisas 

se desenvolveram ao longo de anos buscando a origem da coisa toda para 

reverter o processo, até a grande maioria dos cientistas chutar o balde e o 

mundo aceitar a lisura da pele como ‘normal’. Afinal, nenhum efeito colateral 

era verificado além da ausência de folículos capilares e, sequer positiva foi 

qualquer tentativa de fazer nascer algum fio por menor que fosse. 

Os governantes, olheiros do poder político e econômico ocidental 

extremista de direita, assustados com as mudanças na fisiologia humana e sem 

postura real de liderança, disseminaram a ideia de o vírus ter sido produzido 

na China e espalhado pelo mundo via contato pessoal mesmo, uma vez que a 

nação chinesa se curvara aos pés de uma mulher, a presidenta Xa Janpang. 

O fato é que as gerações foram se sucedendo e a pelagem tornou-se 

escassa no homem até desaparecer por completo décadas depois dos primeiros 

nascimentos. 

No começo, a moda dos implantes capilares ‘bombou’. Houve uma 

corrida às clínicas estéticas e ela não se restringia às classes mais abastadas. 

Quanto mais rude e primário era o homem, mais sua vaidade gritava pela 

pelagem perdida. Os implantes, contudo, não vingaram. A pele expelia as 

iniciativas. 



Perucas não eram mais aceitáveis que lenços. Afinal, todos sabiam da 

artificialidade do cabelo. Ficava ridículo usar os apliques e tanto mulheres, 

quanto homens evitavam o contato com parceiros cuja vaidade chegava a esse 

ponto. Era ponto pacífico: homens com perucas passavam longe da 

sensualidade. 

Marialva Borges pós-graduou em biotecnologias alternativas quando sua 

mãe, Marinelva Gabriela, cientista genética renomada fundou o LabProPelo, 

um centro de pesquisas financiado pelos rendimentos da fortuna dos pais. 

Depois de um pós-doutorado bem sucedido e três bolsas de pesquisa fora do 

país, voltou ao Brasil e trabalhou com a mãe em prol da solução da pelagem 

masculina até a partida da mãe, tão jovem e com tanto ainda por realizar. 

Depois daquele ano fatídico, Marialva viveu o laboratório vinte e quatro 

horas por dia, assumindo o lugar da mãe, até conhecer Edmundo, dez anos 

depois e dez anos mais novo. O encontro foi acaso, ao aceitar um convite 

insistente de outra pesquisadora do da mesma área atuante. 

O ambiente escuro do pub aconchegou os olhares e Marialva interessou-

se pelos grandes olhos castanhos do rapaz cujo trabalho era carregar laranjas na 

feira. A conversa agradável e macia finalizou o balé deslizando nos lençóis de 

um quarto envidraçado e mobiliário escasso. O relacionamento foi além 

daquela noite, amanhecendo em cafés da manhã com gosto de morangos e pães 

de queijo. 

A empolgação da cama percorria os dias nas pesquisas e a evolução nas 

descobertas apontava para uma substância capaz de, com sua composição 

química associada ao DNA do sujeito, fazer nascer pelos nas carecas e regiões 

pélvicas desnudas. “Homens haveriam de retomar a pelagem e a dignidade. Mulheres 

haveriam de sentir prazer no roçar dos pelos masculinos.” A voz de Edmundo 

cantava ao seu ouvido enquanto trabalhava. Cinco anos de avanços lentos mas 

avanços. 



Marialva pensava no Nobel em sua 253ª edição, a massagear seu ego nos 

longos dias de termociclador, micropipetas, microcentrífugadora e olhos 

enfiados em microscópios de alta potência. Amava Edmundo a cada divisão 

celular, a cada nova anotação dentro do processo desenvolvido e, na manhã da 

descoberta da tal mistura, depois de salvar os registros dos estudos e resultados 

positivos, saiu do laboratório sem planejamento, rumo aos braços incansáveis 

de seu homem. 

Enquanto dirigia imaginava Edmundo com uma vasta cabeleira e pelos 

no peito. A ideia de uma barba amanhecida por fazer, de um roçar de pernas 

cabeludas junto às suas a fez acelerar o carro. Sequer lembrou-se de mandar 

mensagem avisando da ida. E quanto aos colegas cientistas, que se 

surpreendesse com a notícia na rede mundial de informações. 

Acionou a abertura do portão com seu polegar. Observou as flores 

ladeando a rampa de acesso e estranhou a garagem aberta. Edmundo era 

esquecido por natureza. Largou a bolsa no aparador de vidro, percorreu a 

enorme sala de três ambientes e subiu as escadas. Notou a camisa ao chão assim 

que terminou de pisar o último degrau. Mais adiante, a calça e… 

― Mas o quê…? ― Juntou a peça e olhou com atenção. Ela conhecia 

muito bem aquele vestido. 

Descobriu Edmundo na cama com Leocrécia, a cientista do segundo 

andar do centro de pesquisas. 

Não houve briga. Nenhuma palavra alterada sobre o ocorrido. Leocrécia 

foi demitida. Edmundo carregou suas malas para fora da propriedade e voltou 

para as laranjas. 

Marialva juntou tudo o que lembrava o infiel e incinerou no largo de 

pedra, em frente da pequena mansão. A fogueira lançou ao ar faíscas de ódio, 

fumaça escura de desgosto e esmoreceu, transformando as tralhas em um 

amontoado de cinzas, assim como o amor no peito da pesquisadora. 



Quando ela voltou ao laboratório, sentou-se diante de seu computador e 

abriu os arquivos. Pensou no Nobel em sua 253ª edição. Pensou nos amigos 

cientistas a aplaudirem e invejarem tal feito. Pensou no sentimento de orgulho 

da mãe morta. Por fim, pensou em Edmundo e ponderou sobre todos os 

homens iguais a ele e deletou tudo o que remetesse à fórmula encontrada. 

Marialva vendeu o laboratório e desfez-se das propriedades. As verdadeiras 

amigas, poucas, dizem que se mudou para o Caribe e viaja o mundo, 

aproveitando a riqueza guardada olhando o mar lamber seus pés na areia, em 

algum lugar do planeta. Manda cartões postais em datas especiais. Edmundo 

procura por ela até hoje, mas ninguém tem exata certeza de onde ela está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIME LOOP 

 

 

Eu caminho apressado, frenético. Não percebo a largura de minhas 

passadas, e sim o formato dos seixos a correr debaixo de meus pés. Pedras 

irregulares a mostrar o desalinho da minha vida, ou daquela que eu tinha. 

Molhadas da chuva, elas têm um brilho diferente. Anos de fúria e rancor 

aliviados por Emma com as palavras precisas, com toques gentis e momentos 

de afeto dividindo a mesma cama. 

Meus olhos estão cansados daquela paisagem, mas preciso chegar com 

urgência, porque a hora do encontro já se passou em cinco minutos e ela pode 

não esperar. 



Atravesso a rua em direção da última quadra antes do parque, 

respirando o mesmo ar de sempre. 

O vento armara-se ainda pela manhã para acompanhar a água despejada 

na terra e ainda desce das tampas do céu. Agora, ele dança na rua, erguendo as 

folhas e varrendo os restos do dia. Eu sinto o calor de seu sopro e arrepio 

novamente. Ventos quentes de outono nunca são bons presságios. 

Afasto o sentimento mórbido para o mais longe de mim. Não é hora para 

mergulhar em superstições, em maus agouros, frutos de um amontoado de 

histórias acumuladas durante anos. Eu sou um homem comum, de vida 

comum, de ações comuns. Tento não me permitir ficar alvoroçado com as 

sensações funestas do acordar, mas o último enleio retorna. 

No sonho que tive, havia um céu dourado silencioso.  A cor reluzia 

num dégradé de baixo para cima na extensão do horizonte, tocando as 

montanhas ao fundo como um alpinista vencedor. A linha branca da chuva 

cobria a cor e a desmanchava. O assoviar do vento trançou caminho pelos 

vidoeiros. Eles se contorceram como se sentissem a dor carregada pela música 

daquele violoncelo angelical.  Longas avenidas de canto transparente atrás de 

mim serpenteavam com ele. A melodia tocava as folhas e as palmas inclinavam-

se suavemente e resignadas no canteiro. 

O crepúsculo não aconteceu em meu devaneio, mas sonhos não são 

senão sonhos. Frutos de um acúmulo de vivências e pensamentos a se 

misturarem todos de uma só vez em minha cabeça. É desta forma que espanto 

as imagens que me assombram. 

A chuva visível ao longe, acenando tristeza e melancolia, me faz parar 

por instantes e perceber a tonalidade acinzentada e rósea dos prédios a me 

ladearem. De canto de olho espelham minha urgência. São janelas e portas. Já 

não me chamam. Seus habitantes nada sabem de mim. 



Eu quero encontrar Emma. Ela está lá, bem sei, como sempre esteve. 

Espera por mim com seu vestido cinturado lilás. Foi como eu a vi pela manhã, 

quando combinamos nosso encontro. 

Com ela, descansa nosso amor silencioso e proibido. Nossos 

compromissos íntimos são picos monumentais. Têm início em voos suaves para 

terminarem em quedas dramáticas. Nossas bocas se juntam na escuridão. 

Nossos corpos suspeitos fogem do mundo e dos conhecidos. Somos culpados 

porque o veneno de nossas almas é a falta de coragem para dizer de nosso 

amor.  Covardes, ainda encontramos um no outro, desculpas para não nos 

mostrarmos à sociedade incriminadora. 

Estou atrasado. 

A saudade não é dor física. É urgência de alma. 

Não há senão a pressa no meu caminhar. Corro contra o tempo porque o 

carrilhão já badalou seis vezes. 

É preciso seguir para encontrá-la. 

A tarde está morrendo. 

Meus cabelos desalinhados pedem as mãos jeitosas de minha 

amada. Tento conter o ímpeto de correr. 

Cruzo o parque na mesma trilha. O arvoredo vestido de dourado e 

marrom lembra-me sepulturas. E não consigo cruzar o caminho até o fim. Algo 

me faz parar desconfiado. O mesmo presságio, o mesmo aperto no estômago, o 

mesmo suspiro anêmico. Os ventos quentes da estação. 

Alguém sai das sombras das árvores e afronta-me. A um passo de mim. 

Seu olhar me enfrenta e eu estanco. Sei que a hora é aquela. Dèjá vu. A arma 

dispara. O som ecoou pelas bétulas. A voz de minha amada grita meu nome ao 

longe. Depois, só o silêncio. 

Um cheiro de pólvora queimada impregna minhas narinas. O chão é 

duro e de um vermelho vivo e quente. Estou preso a ele. 

Estou preso ao som que levou a mim e levou Emma. 



E quando abro outra vez meus olhos, cá estou eu, olhando através da 

janela da minha casa. O crepúsculo também não acontece agora. Daqui a pouco 

é preciso sair novamente. Emma me chama. Temos um encontro marcado, do 

outro lado do parque, onde o arvoredo está pintado com as cores outonais. 

Meus olhos cansados da noite e do dia não conseguem ir além da janela. 

A água a molhar o vidro é de uma chuva intensa brotada do cinza acumulado 

no céu daquela tarde. A borboleta ainda se debate tentando resgatar a liberdade 

que jamais foi sua. 

Emma me espera. 

**** **** 

Nota: Laço temporal é uma espécie de prisão, onde um ou mais 

personagens se encontram, e onde um determinado período de tempo se repete 

várias vezes. A repetição pode durar horas, ou dias, ou a eternidade. Em 

narrativas de ficção científica, onde ele é mais comum, o loop temporal é 

percebido como um déjà vu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS GIGANTES 

 

 

“A gentle creak and a soft ‘whoosh’ as the sails zip past is all you hear when 

standing close to a windmill.” ~ A.D.¹ 

Deitado à sombra dos monstros de madeira, revivia a juventude. Parava 

o tempo, segurando uma das engrenagens. Simples e fácil. A descoberta rendia 

grandes feitos, desde dar nós nos varais estendidos ao longo da estrada do 

fiorde até trocar os pares de sapatos na loja de Martim ou soltar as vacas do 

velho Olde no pasto para vê-lo correr desengonçado agitando a bengala. 

Brincadeiras inconsequentes de um garoto esperto e cheio de sardas. Voltava 



um, dois anos, uma década ou duas, uma vida ou duas. O segredo estava lá, nas 

pás, nas engrenagens perfeitas, e só ele sabia. 

Suas mãos tocavam as estruturas e as fazia girar. Para frente ou para trás 

nos anos a carregar nas retinas. Voltava para um tempo onde a simplicidade 

resumia-se a tirar leite, correr ao redor da pequena propriedade e brincar por 

entre as roupas estendidas no varal de Margie. Pés e pás de vento. 

As mãos da velhice, carregadas de manchas se dissipavam e a tez 

renovava em viço e alvura. Dedos longos e finos a lembrar da agilidade em 

tocar no teclado, em construir geringonças de madeira para cumprir seu papel 

de brinquedos em um mundo cada vez mais tecnológico. 

O cheiro da cozinha invadia o coração. Os pulmões se enchiam e 

segurava o ar até não aguentar. Depois, soltava e respirava outra vez. Deixava-

se ser tomado por um misto de melancolia e felicidade. A vida era verde, igual 

ao pasto que crescia do outro lado da cerca. Era também de tulipas, jacintos e 

roseiras. O inverno, apesar de longos, não ofuscava os verões a zumbir para as 

flores deixarem seu néctar mais doce. 

— Você fez a lição de casa, Olsen? — A mãe conseguia capturá-lo apenas 

com o olhar. Assim como os pássaros nas gaiolas, sentia suas asas tolhidas do 

voo vespertino. — Porque não quero reclamações da professora. 

— Eu sei, mãe.                                          

— Então, se você sabe, por que pergunta, não é? 

— Quero que pergunte sempre, mãe. Para eu me lembrar. 

O abraço e o beijo envoltos no perfume do tempo o faziam levitar em 

uma nostalgia devastadora. Imergia naquele trecho de vida e decorava mais um 

pedaço da figura materna. Uma ruga a mais no rosto, um calo a mais na palma 

da mão, porque o trabalho campesino ditava a velocidade da juventude. 

Corria para fora, assim que ela retomava os serviços domésticos, e 

perseguia o vento nas asas das andorinhas. Naquele tempo, ele as distinguia 

pelo tamanho, pela cor, pelo tipo de voo, de onde vinham e para onde iam 



depois que o calor acabava em neve. O bando revoava e Olsen abria os braços 

para alcançá-las mais adiante, pousadas nas estruturas dos moinhos. 

– – – 

Anne o parou antes de a porta abrir e segurou a maleta, retirando-a com 

delicadeza de suas mãos. Fitou-o com aqueles olhos enormes e o vinco na testa 

já dizia tudo.  Deveria explicar-se. 

— Onde pensa que está indo, papai? 

— Para a vila! Para onde mais? — a resposta desgastada de tantas fugas 

veio sem hesitação. Olsen só tinha uma direção, mesmo com a mobilidade 

reduzida, o corpo octogenário e um leve tremor nas mãos, a vila figurava em 

primeiro lugar nos roteiros de verão. 

— Assim, de última hora? Sem avisar? 

— Vovô! Vovô! Quero ir também. Me leva pra vila? 

As mãos do pequeno o agarraram pelas calças e logo os bracinhos 

envolviam as pernas com força. Sorriu apesar de saber de antemão a resposta 

da filha. 

— Volte para o quarto, Nic e sem protestar. Você não vai a lugar algum. 

— Anne largou a maleta e conduziu o pequeno até o corredor, em direção a seu 

quarto. 

Olsen recolheu a maleta do chão e observou a filha, retrato detalhado da 

mãe, mulher de silhueta esguia, de quadris largos, cabelos caídos no ombro e de 

fala mansa, porém firme. A esposa, falecida há alguns anos, deixara sua cópia. E 

não havia um dia sequer de sua partida que não a revivesse através da filha, do 

gosto do tempero. Legado indiscutível. 

— Papai… Uma viagem agora? O verão está se indo, os dias estão frios. 

Eu não sei como está a velha casa e, além disso, a despensa deve estar vazia. 

— Eu ainda sei me virar, querida. 

— Eu sei que sabe, mas me preocupa saber que ficará sozinho.  O vizinho 

mais próximo mora a uns bons 3 ou 4 quilômetros. 



— Uma última viagem, querida. Prometo. Uma última ida à vila até a 

próxima estação. E quem sabe, possamos ir todos juntos no verão que vem, 

como no ano passado. 

E ela faria o quê? Prenderia no quarto? 

Dizer que sua vida estava ligada à vila, aos moinhos era falar em vão. 

Amava seus filhos, como também amava, ainda que levada pela morte, a 

esposa, doce lembrança de uma paixão. Amava seu trabalho, mas os laços que o 

prendiam aos gigantes eram feitos de outra matéria. Fantasia, magia, 

encantamento. De uma força a transpassar o tempo. 

– – – 

Quando conheceu Petra, deixou o corpo partir com ela, ainda jovem. 

Caminhou ao seu lado por ruas movimentadas de uma metrópole impregnada 

do novo. As construções majestosas afrontavam as lembranças da vila. Um dia, 

quem sabe, a vila se tornaria igualmente grande e agitada, com ruas estreitas, 

carros e bondes, um sobe e desce para não se sabe onde. O coração, no entanto, 

permaneceu naquele interior longínquo de Kinderdijk², permeado de nuvens e 

ventos. O fiorde morava dentro dele, movimentava o sangue, impulsionava a 

respiração. 

O trabalho na livraria do sogro rendeu seus estudos e méritos literários, a 

cátedra em História da Literatura Holandesa, seus livros e palestras e um 

currículo invejável. Do outro lado da balança tinha Petra e os filhos ao seu 

redor. Independência conquistada e merecida. 

A cidade grande, porém, deixou de segurá-lo em um sonho, onde os 

moinhos o chamavam, clamando sua presença. Entendeu que era hora de voltar 

para perto do início. A contra gosto da esposa, tomou o rumo da vila. 

Foi nesse tempo, deitado à sombra de uma das pás em um verão morno, 

que entendeu o mecanismo e o seu lugar dentro do todo. Uma volta mágica, um 

suave sopro, para retornar a um mundo conhecido apenas por ele. Daquele dia 



em diante, sempre que o peito ardia e os olhos enxergavam os moinhos, fazia as 

malas e partia. 

—Quanto tempo vai demorar agora? — Escorada na porta em seu 

vestido de flores azuis, Petra passava o pano de prato na xícara já seca. 

— Talvez alguns dias apenas, querida. Uma semana, talvez. Quero ver a 

casa.  Consertar algumas coisas que ficaram para trás da outra vez. 

—‘Da outra vez’ não faz um mês, Olsen. 

— Querida… — Largou tudo e abraçou-a afetuosamente como sempre. 

— O lugar precisa de cuidados. Alguém precisa fazer o serviço. Além do mais, 

estamos no verão. Vou levar Anna. A vila é tranquila e ela vai poder brincar 

mais livre. Por que não vem também? 

— A livraria não fecha no verão, Olsen. É o período mais movimentado e 

meu pai e o novo ajudante não dão conta do recado. 

Olsen ignorava o pedido implícito de Petra e partia. Voltava com ânimos 

renovados e saudade arrebatadora, e os meses seguintes, carregado de uma 

dinâmica intensa, dissipavam a contrariedade passada e impulsionavam não só 

o casamento, mas os negócios citadinos. 

– – – 

Olsen olhava para o céu estranhamente cinzento daquele final de verão, 

depois de tantos e tantos outros. Com dificuldade para distinguir os vultos 

esvoaçantes do ar, debaixo daquela sombra monstruosa, imaginava, diante da 

grandeza do trabalho daquelas máquinas, se poderia haver ideia maior ou 

melhor que conseguisse conter a água. A vila sobrevivia graças aos gigantes. 

Eles a salvaram da inundação no começo. Sempre a salvavam. 

Escutou as pás do moinho se moverem lentamente como na primeira 

vez, deitado a seus pés.  As andorinhas revoaram. Uma marcha de bater 

descompassado de asas, denso e caduco. 

No fim de tudo, tudo para. As engrenagens, as pás… Até o vento. De 

uma forte rajada, vai morrendo em brisa. É assim no fim e sempre será. Cada 



pormenor desaparece. Cada pequeno truque mágico é descoberto. Toda a ilusão 

é afugentada para longe, guardada nos porões de algum alicerce desgastado. Os 

sulcos vão se tornando um emaranhado de linhas mais evidentes e, um a um, 

apontam para as coisas já vividas. 

O moinho olhou para ele pelas janelas esbranquiçadas do segundo andar 

como se o quisessem avisar do momento. As pás foram parando. Ainda 

deitado, ele fechou os olhos e apurou os ouvidos.  Tocou-as mais uma vez antes 

de as rodas denteadas guinarem o movimento sobre o carril. As andorinhas 

passaram rasantes desconstruindo o voo em direções aleatórias. 

 

Nota: 

1. Um rangido suave e um delicado “whoosh” quando as velas passam, é 

tudo o que você ouve quando está perto de um moinho de vento. 

2. Kinderdijk é uma ‘avenida’ de moinhos de vento, localizada em 

Molenwaard. São os primeiros moinhos de vento criados na Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESENHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉVOA E ASSOBIO 

 

“A VIDA É TUDO O QUE NÃO SE ESPERA E AINDA ASSIM ACONTECE.” 

 

Névoa e Assobio, escrito por Bianca Dias e com desenhos de Julia 

Panadés, da Relicário Edições, foi um dos livros trazidos da Flip (Festa Literária 

Internacional de Paraty), em 2019. 

Era diferente de todos os outros livros da banca e o aspecto rústico 

chamou minha atenção. Exatamente por isso, eu não poderia fazer uma resenha 

do conteúdo sem antes pontuar algumas coisas sobre a estética do livro. 

Formato diferente, 16×18, lombada costurada, folhas internas iniciais e finais em 

tom avermelhado escuro, com imagens intercalando os textos, fonte Mundo 

Sans, papel Pólen Bold 90 m/g². 

 

 

As imagens são um misto de desenho e bordado, ou a junção dos dois 

em completa harmonia. Os pontos do bordado são vistos pelo avesso no verso 

das páginas. As pinceladas em tom avermelhado são lisas e definidas; as linhas, 

em formas afetuosas, arredondadas, ou, então, bruscas, secas, viscerais. Não há 

como fugir do encantamento pelas composições imagéticas. A costura, vista 



pelo avesso é estranheza e abstração, no começo. Depois, traduz e se completa e 

complementa com perfeição e cumplicidade os textos escritos. Esse livro foi 

finalista do prêmio Jabuti de 2016, na categoria ilustração. 

Com relação ao conteúdo, preciso dizer que, no momento da compra, eu 

não tinha noção exata do que leria. Passei os olhos sobre os textos internos, sem 

propriamente ler algum trecho, e acreditei que houvesse, aí, algo beirando a 

prosa poética, que sempre me agradou. 

 

“ESCREVER É FAZER COLHEITA DE FLORES EM CAMPO MINADO.” 

 

 

A partir dessa introdução, fui apresentada a uma experiência dolorosa – 

a perda de um filho – em uma linguagem atravessada pela sensibilidade, pela 

poesia, carregada de reflexões avassaladoras, construtoras, em mim, de imagens 

de silêncios e sentidos. 

Encontrei na leitura algo encantador: a dor do luto e o silêncio 

conseguindo dialogar e se transformar em força e voz, em aceitação e beleza, 

em entendimento de tempo e lugar. Uma experiência que fez brotar a escrita e 

uma escrita que fez brotar vida, apesar da morte. Um entrelaçamento entre a 

escritora e a mãe, a escritora e a protagonista. 



Não é apenas um livro-depoimento de uma mãe cujo filho viveu apenas 

cinco dias. Não é somente um diário. Vai além de um testemunho corajoso. Esse 

livro traduz o enamoramento entre a perda, o luto, e a força da existência; um 

entrelaçamento de vidas em contraponto. O verso e o reverso. O nascer das 

palavras em meio à dor. Os silêncios que falam, as palavras emudecidas. 

 

“DIANTE DE UM VAZIO ATERRADOR, AGARREI-ME NUMA FÚRIA 

DESEJANTE E DECIDI FAZER DA MORTE ALGO VIVO, UMA TAREFA QUE 

INCLUIU ABRIR MÃO DO DESESPERO E ESCREVER. NESSA RASURA FUI 

ENCONTRANDO UM ABRIGO, UM LITORAL.” 

 

 

A escritora-personagem, como eu penso que seria melhor chamá-la, se 

apropria de falas de outros, misturando-se à sua própria em um intertexto 



pungente, denso, capaz de nos remeter a uma viagem com ela rumo à 

melancolia, de mãos dadas com o pesar. Porque, falar sobre a perda de um filho 

é difícil. É uma dor que não consigo dimensionar e que, muitas vezes, é dor 

silenciosa porque a sociedade impõe. 

Esse livro contém transgressões de gênero – não é poesia, não é crônica, 

não é um ensaio, ou um diário – e, ao mesmo tempo, é. Não se encaixa em nada 

e ao mesmo tempo, encaixa-se em tudo. Uma leitura recomendada por mim. 

Assista ao booktrailer AQUI. 

Para saber mais da escritora, acesse AQUI ou AQUI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/144101689
https://biadias.com.br/
https://comoeuescrevo.com/bianca-dias/


OPISANIE ŚWIATA 

 

“Tome — disse Bopp, estendendo-lhe um caderninho preto. — É um 

presente. Serve para fazer anotações. Para que o senhor escreva o que passou. 

Ajuda a superar. E a não esquecer. A gente escreve para não esquecer. Ou para 

fingir que não esqueceu. (…) Ou para inventar o que esqueceu. Talvez a gente 

só escreva sobre o que nunca existiu.” 

 

Opisanie Świata, de Verônica Stigger, foi uma agradável surpresa, 

quando, no início do ano de 2018, por efeito de uma crítica negativa ao livro, 

resolvi avaliar por mim mesma o conteúdo. 

O livro tem uma estética singular, apesar do formato comum, 14×20 cm. 

Com orelhas de 12 cm, foi confeccionado em papel Pólen Soft 80 g/m², escrito 

em fonte Sentinel, Tablet Gothic, e publicado pela Cosac Naify em 2015, 2ª 

impressão. Ele carrega, em seu interior, imagens de postais antigos de Manaus e 

do interior de navios, anúncios de jornais, mapas, cardápios de restaurante, 

entre outras figuras devidamente encaixadas no conteúdo da história à medida 

que ela se desenrola. Algo peculiar e atraente. Simplesmente encantei-me com 

isso. 

A história conta a trajetória de Opalka, saindo de Varsóvia, na Polônia, 

até o Brasil, vindo para encontrar-se com seu filho Natanael, que lhe escreve 

uma carta por estar à beira da morte, em Manaus. Opalka, que viveu no Brasil 

durante um período de sua juventude, acabou por engravidar uma jovem 

brasileira antes de retornar para sua terra natal. Durante a viagem ele faz 

amizade com Bopp, um sujeito extrovertido e estranho, contador de histórias 

vividas ao redor do mundo. E, no encontro desses dois personagens, a trama 

vai se tornando divertida e inusitada, entrelaçando-os em situações divertidas, 

bem–humoradas, com personagens secundários em trens e navios e com 

pequenas narrativas envolventes. Um diário de bordo divertido e profundo ao 



mesmo tempo, pela construção dos personagens e pelas reflexões que eles me 

trouxeram ao longo da leitura. 

Opsianie Świata tem uma leitura rápida, e uma diagramação aberta. Eu li 

o livro, se contar tempo corrido, em pouco mais de quatro horas. 

 

 

 

Dentro do texto dessa história existem vários intertextos. Curiosidade 

para os interessados em arte: Opalka é o sobrenome de um pintor polonês, 

possuidor de uma série de pinturas intitulada Opsianie Świata, que significa 

“Descrição do Mundo”. 

 



 

 

Esse livro não tem um roteiro mirabolante. É um enredo simples, porém, 

a criatividade da construção de cada parte é identificada por cor e estrutura – as 

cartas em lilás claro, a viagem e os acontecimentos em terceira pessoa, as 

anotações de Opalka em primeira pessoa, as anotações de Bopp em forma de 

tópicos, as imagens de cartões postais e anúncios publicitários e de jornais em 

cor marrom, e as dicas de viagem em lilás escuro. Uma experiência de leitura 

única, encantadora, deixando-me, ao final, querendo ler muito mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aqui, duas imagens do pintor polonês. 

 

 

1 Roman OPAŁKA (1931-2011) 

da série “Describing the World”, 1969 

gravura, papel, 78 x 65 cm; 



 

2 Roman OPAŁKA (1931-2011) 

“Adam and Eve”, 1968 

da série “Describing the World”, 1969 

gravura em ácido / papel, 59 x 49 cm (impressão) 

 

 

 

 

 

 

 



A COISA BRUTAMONTES 

 

“Pelo pouco que eu sabia do mundo, 

já tinha percebido que, 

pra muita coisa importante, falta nome.” 

 

 

 

Livro de Renata Penzani, tem ilustrações de Renato Alarcão. 

A obra foi finalista do Prêmio Barco a Vapor em 2016, e venceu o Prêmio 

Cepe Nacional de Literatura Infantil e Juvenil de 2017. 

Tamanho 22×26 cm; Fonte Velino Text; papel Pólen Bold 90g/m²; capa em 

Cartão Supremo 250g/m²; Editora CEPE, 2018. 

 

“Eu conseguia superar a palavra “morta” porque tinha “viva” dentro de mim. 

Mas como eu ia fazer para superar o “longe”? 

Se o perto um dia acaba, longe é para sempre?” 

https://www.facebook.com/renata.penzani
http://alarcao.com.br/


 

 

A história não é apenas sobre um menino e um enorme rinoceronte.  É 

sobre Cícero, cujo nome quer dizer “o plantador de sementes”, que não sabia 

bem quais sementes iria plantar, a desperdiçar horas conversando com seus 

poucos amigos e, em especial, com Maria, uma senhora idosa por quem nutre 

afetos incompreendidos, a brincar com palavras e sentimentos, a perambular 

pela infância, tentando decifrar a coisa brutamontes, as peculiaridades do 

mundo adulto e o entendimento da vida e da morte em uma prosa poética que 

nos invade e conquista. 

 

“Definir alguém é uma coisa engraçada, porque a gente tenta encontrar o modo 

certo de explicar por que alguém é daquele jeito, e no fim das contas a explicação é tudo o 

que sobra do lado de fora da definição.” 



O livro é recheado de histórias que se entrelaçam, de personagens que 

me trouxeram vivências pulsantes, de pensamentos confusos a se desvendar no 

dia da partida de Maria, misturando elementos do imaginário, em um discreto 

realismo fantástico, tocando com singularidade em questões difíceis, 

especialmente sobre a morte, um assunto tão complicado de explicar e tão bem 

assentado na narrativa do livro. 

 

 “Maria para mim não era uma pessoa, era um reino inteiro, habitado por toda 

sorte de pequenas pessoinhas que formavam uma criatura maior, dessas que não se 

encontram em lugar nenhum. Um reino que me acompanhava onde eu ia e me ajudava a 

entender muita coisa. Um reino sem norte certo nem rei, chefiado apenas por uma 

entidade de sensibilidades desgovernadas.” 

 

Está escrito em uma linguagem que me remeteu àqueles onze anos de 

Cícero, carregada de perguntas, muitas sem respostas, e de respostas cujas 

perguntas se perderam no tempo. O livro vai contando passagens primorosas 

da infância daquele momento de perda de Maria. Um tempo de muitos dias e 

apenas uma Dona Maria, que não foi embora só porque não está, porque para 

Cícero permanece dentro dele. Eu acho que é bem assim. As pessoas se vão, 

mas não se vão de verdade. Elas ficam aí, perambulando no cotidiano. É assim 

que eu entendo. Estão aí, dialogando comigo, sempre que a memória se 

interpõe, sempre que algo desperta um momento determinado, sempre que se 

está desatento. 

 

“Tudo o que hoje é descoberta foi antes coisa estranha e desconhecida.” 



 

E eu saí da leitura a olhar para a coisa brutamontes, a morte, 

perguntando-me se, dentro de mim existem respostas para ela. Eu creio que 

não. Não uma específica. Depois da leitura, fico me perguntando o que me 

surpreende, e talvez a resposta seja o fato de se estar tão presa ao plano físico. 

Por outro lado, na ausência, a presença do outro se intensifica; essa coisa tão 

viva do outro em mim é o que me alenta – sentir que se pertenceu e pertence a 

esse sentimento. 

Talvez tenha me faltado, na juventude, esse entendimento mais certeiro 

de que tudo permanece eterno dentro do coração, que a tristeza é saudade. 

Agora, adulta, compreendo, ainda que com dificuldade, a morte como uma 

passagem, e ficam as lembranças dos momentos e o sentimento se engrandece. 

Cícero plantou uma semente em mim. 

 

 

 

 

 



RASGA-OSSOS 

 

 

Publicado pela Penalux, em novembro de 2020. 

Composto em Sabon LT Std, impresso em papel pólen soft 80 g/m². 

Edição de França & Gorj. 

Editoração eletrônica de Karina Tenório. 

Rrevisão de Marcelo Adifa e Maya Falks. 

Iilustrações de Evelyn Postali. 

 

Ao me deparar com os poemas-quase-não-poemas de Sabrina Dalbelo, 

estanquei. A estranheza veio de imediato através da linguagem, pela escolha do 

vocabulário, pela organização dos conjuntos frasais. Palavras duras, 

contemporâneas, de uma força estranha e contundente que, ao se juntarem, 

socavam-me o estômago. Um nocaute direto. 



Sabrina, ao compor seus poemas, nos remete a um universo de 

antagonismos, alegorias, paradoxos, antíteses. Ela nos conduz pelo cotidiano, 

essa nossa vida diária, nem sempre amena, romântica, encantada; antes, cruel, 

racional, de um tombo, um resvalo no que nos cala, engasga, consome. E vai 

além dele. Tresloucada poesia de quase abstração. 

Na análise feita por mim, depois do primeiro impacto, das sensações 

advindas do primeiro encontro, percebi  o quão perspicaz, o quão imerso no 

contexto atual, os escritos de Sabrina estão. E, desse ponto, pude confirmar a 

complexidade da Poesia como meio expressivo. Ela está aí, tão carne e osso, tão 

músculo e coração, tão viva e atroz  a nos pegar pela mão dizendo: vem! É 

assim mesmo, essa vida que você carrega; esse amor que te rasga o peito, que 

despedaça e fortalece. 

 

 



Diante da força das palavras, impossível interpretar em desenho senão 

com traços crus, com figuras fantasmagóricas, até, para compor esse universo 

de signos e significados. 

 

 

 

Ilustrações são entendimentos, expressões imagéticas que traduzem os 

sentimentos emergidos da leitura. Assim foi que compus os cinco desenhos. As 

construções desse livro não me remetem apenas ao cotidiano pura e 

simplesmente. São porções mundanas, envolvendo sonhos e especulações. Não 



é apenas uma realidade dura, despida de sensibilidade. Nessas construções eu 

encontro pedaços de humanidade, essa coisa de ser humano, de ser passível de 

transformações, de quedas e ascensão. 

Ligações entre o simbólico, o enigmático, o imaginário feminino e 

simbioses cotidianas, em um misto de sentimentos. Para mim, existem 

interligações sutis entre os textos, imperceptíveis às vezes, como ecos 

diminutos.  Coisas para um apurado leitor. Entrelaçamentos entre o alento da 

sensibilidade e a brutalidade da vida desnuda e cruciante. 

Dito isso, só posso, como sobreaviso, desejar uma caminhada atenta às 

entrelinhas, para mergulhar nas estruturas poéticas construídas nesse livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORRETRATO 

 

De duas coisas tenho certeza: não sou resumida e não sei me definir. Do 

resto, não sei se sei. Não sou resumida porque não encontro as palavras certas 

que digam pouco com pouco. Não consigo me definir porque talvez meu 

resumo fosse o silêncio que carrego por dentro, ou aquele que emerge toda a 

vez que penso duas vezes antes de falar. 

Meus medos são velhos. Velhos conhecidos rabugentos do meu passado 

e presente, e insistem em retomar seu curso em minha direção. Não sei se luto 

contra ou se me junto a eles. Meus sonhos são sempre novos, em compensação. 

Mirabolantes, surrealistas, despojados e intrigantes. Surpreendem-me e me 

arrebatam; amedrontam-me também. Renovam-se a cada nova estação. 

Meus amores são eternos. Meus inimigos, eu esqueço. 

Escrevo porque gosto. Escrevo o que gosto. Escrevo quando posso. E 

nem sempre quero. Nem tudo o que eu escrevo é para todos. Alguns dizem que 

não sou normal. Mas o princípio da loucura é esse, não é? “Quero o que não se 

pode explicar aos normais…” é uma verdade da minha lista. 

Gosto de me reescrever. Não tenho medo de reconhecer que errei. Nem 

de pedir desculpas. Mas tenho pavor de ser enganada quando o que está em 

jogo é o outro. A vingança é um prato que deve ser servido frio. Sobremesas 

geladas são deliciosas. Chocolate com morango, mousse de maracujá, sorvete 

de kiwi com mamão, cassata de bombons. 

Música é quase tudo. Embala o meu corpo, meu pensamento, meus 

sentimentos. Mas o silêncio me faz bem. Há silêncios em mim que desconheço. 

Há silêncios que eu não ouço. Há músicas que nunca toquei. Tem outras que 

odeio sem qualquer remorso. 

Meus amores são diferentes, todos eles, de todos os tempos, porque o 

amor é diferente sempre. Meu sentir não é igual para todos eles, nem para todos 

os momentos com eles. Tenho tempos diferentes. Altos e baixos que me 



detonam e me recompõem. Gosto de me apaixonar. É a respiração do amor. Do 

meu, pelo menos. 

Não gosto de esperar, mas aprendi a me conter. Não ando além do 

limite, mas já ultrapassei muitas linhas. 

Sexo é bom e necessário. Não sei se bateria na sua porta completamente 

nua, mas paixão é algo que leva à loucura. 

Meu signo é sagitário, com ascendente em Sagitário. Não sei se isso é 

bom, mas é a informação que tenho. 

Junto trevos de quatro folhas. Faço pedidos para estrelas cadentes. 

Quando criança, eu costumava identificar as constelações do céu e perceber 

formas nas nuvens era uma brincadeira. Tinha uma boneca de plástico azul 

chamada Luluzinha. Essa é uma recordação preciosa. 

Cães são quase seres humanos. Margaridas são flores especiais. Mas na 

minha lista existem outros bichos e outras flores. Cavalos, gatos, aves e afins. 

Rosas, lírios, cactos e afins. Sou observadora de pássaros. 

Liberdade e amor são bens insubstituíveis. Sem eles não há nem alma, 

nem asas. 

Tenho inclinações para o Budismo. Sou espiritualizada. Todas as 

religiões conduzem a Deus. Se não conduzem a Deus, não me dizem nada. Se 

elas fomentam a segregação, não são religião. Se não têm o amor e o respeito 

como princípio, de nada valem para o espírito. Tenho respeito por quem não 

tem crenças, também é válido se é digno. 

Gosto de conhecer o que gosto. 

Interessante é uma palavra difícil de explicar. Ela situa-se entre o bom e o 

ruim de forma duvidosa. Não procuro ser interessante. Nem quero, porque me 

dá medo. Interessante não define nada. 

Já colecionei selos. Já troquei cartas de amor. Juntei palavras de adeus. 

Ganhei um falso brilhante. Milhares de promessas feitas, milhares de 

sentimentos desfeitos. Essa talvez seja eu. 



Você é bem-vindo nos meus espaços se respeitar minhas ideias. 

 

 

LINKS 

WORDPRESS AS CONTISTAS 

WORDPRESS EVELYN POSTALI 

INSTAGRAM 

 

 

https://ascontistas.wordpress.com/
https://tudoqueseprendenoolhar.wordpress.com/
https://www.instagram.com/evelynpostali/

