
 

 

 



 

 

 “ 

Sou contrária ao que o mundo diz 

Sou contestadora do que o mundo mostra 

Sou pensadora em terra de manipulação 

Sou aprendiz em terra de verdades absolutas 

Sou o reverso da medalha 

Sou o outro lado da história 

Sou sentimento e não razão 

Sou romance mesmo fora de moda 

Sou poeta em forma humana 

Sou liberdade de expressão 

Sou amor em tempo de guerra 

Sou paz em tempo de ódio 

Sou o que fui destinada a ser 

Sou a alegria de viver 

 

Priscila Pereira 
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SEGREDOS NA CASA DA ÁRVORE 

 

Era a primeira vez que Getúlio almoçava fora de casa. 

Era aniversário da Laurinha. Ele não sabia que a menina o considerava um de 

seus amigos, nunca haviam conversado. Na verdade, não conversava com 

ninguém. Sempre ficava na última carteira, fazia os deveres, prestava atenção 

nas aulas e aprendia tudo o que podia. Os colegas pareciam não se importar 

com sua presença. Às vezes, sentia que era invisível. Mas estava tudo bem, pois 

ele também não se importava com ninguém. 

Um dia Laurinha parou ao lado de sua carteira e fez o convite. 

— Sábado é meu aniversário. Quero que você vá. Vai ser um almoço só pros 

meus amigos.  

Primeiro pensou que estavam zoando com ele, olhou ao redor e tudo estava 

normal. A menina continuava ao seu lado, esperando uma resposta. Olhava pra 

ele com tanta simpatia, com os olhos tão doces e calmos. Não sabia como, mas 

concordou.  

E assim, no dia marcado, lá estava ele, segurando nervosamente um diário com 

estampa de gatinhos, daqueles com cadeado e chave, embrulhado em papel de 

presente. 



A mãe da Laurinha abriu a porta. Estava bonita, com um vestido florido, toda 

arrumada. Sorria. Um sorriso de verdade. 

— Entra, Getúlio, a Laurinha está na sala com os amiguinhos. 

Imaginou que ela havia convidado a sala toda, afinal. Deu de ombros. Não 

tinha importância mesmo. Quando chegou na sala, para sua surpresa, não viu 

todos os colegas de classe. Só havia três pessoas. Três. Com ele, quatro.  

— Você chegou! — ela correu até ele, pegou na sua mão e disse para todos. — 

Agora podemos comer. 

Além dele e da aniversariante, tinha o Ângelo, menino tímido, louro e sardento, 

e Giovana, a menina de trancinhas e óculos fundo de garrafa. Laurinha tinha 

convidado os esquisitos da sala. Claro. Agora fazia sentido. Estranhamente, não 

estava bravo ou magoado, sentia-se confortável.  

Deu o presente para Laurinha. Viu alegria genuína em seus olhos quando a 

menina rasgou o papel e descobriu o diário.  

— Obrigada! Era o que eu mais queria!  

A menina abriu os braços e o abraçou tão forte que alguma coisa que estava 

quebrada dentro dele se juntou novamente. 

Depois de um almoço farto e divertido, sem gritos e pratos arremessados, e os 

pais da Laurinha sorrindo sempre, ninguém chorando ou machucado, eles 

foram conversar na casa da árvore, o presente de aniversário que os pais dela 

haviam dado. 



 — Hoje, nós vamos selar uma amizade eterna — falou a aniversariante, toda 

posuda e solene. — Estaremos sempre juntos e ajudaremos uns aos outros em 

tudo.  

— Mas por quê? Por que nós? Não somos seus amigos de verdade — Getúlio 

queria entender.  

— Vocês nunca me zuaram, nunca me chamaram de baleia, nunca deixaram 

comida na minha carteira, não me olham com cara de nojo.   

Fazia sentido. Todos concordaram. Não ser inimigos os fazia amigos. Todos 

deram as mãos e juraram amizade eterna.  

Aquele foi um dia feliz. O primeiro que Getúlio se lembrava. Não sabia que as 

pessoas podiam ser felizes e tranquilas. Não sabia que uma família pudesse ser 

carinhosa e normal. Não imaginava por que a mãe da Laurinha não tinha 

manchas roxas nos olhos, braços e pernas. Não entendia como o pai da menina 

olhava para esposa com zelo. Tudo era tão diferente de casa.  

Passou a frequentar a casa da árvore com os amigos todos os dias depois da 

aula. Eles riam, liam histórias de aventura, o livro  de que mais gostavam eram 

As crônicas de  Nárnia, liam juntos, por horas, mas para Getúlio tinha um 

significado especial, Aslan era o único ser, misterioso e quase divino, que ele 

reconhecia que poderia ser real, que  faria a diferença em sua vida, se realmente 

existisse. Sonhava com Aslan, às vezes. Em um dos sonhos ele devorava seu 

pai. O sonho não o assustou, sentiu uma paz imensa.  

Brincavam também com os jogos de tabuleiro e dividiam intimidades. Os 

segredos de todos eram tão comuns, tão bobos. Se eles soubessem das coisas 

que escondia, será que ainda seriam seus amigos, entenderiam? Ficava tentado 



a contar tudo, mas tinha medo. Se não pudesse mais ser amigo deles, o que 

faria?  

Eles eram diferentes dele. Eram crianças despreocupadas e alegres. Ele 

carregava uma nuvem escura que trovejava e relampejava continuamente sobre 

sua cabeça e ombros. Antes de conhecer a família da amiga, antes de ter contato 

com Giovana e Ângelo, saber sobre a vida deles, suas famílias e segredos 

bobinhos, acreditava que sua vida e família eram normais. Achava que todos 

viviam assim. Mas parecia que não. Alguma coisa estava terrivelmente errada 

na sua casa. 

— Eu tenho um problema — disse ele, num dia especialmente ruim. 

Todos olhavam para ele em expectativa, sentados no tapete redondo, vermelho 

e cinza da casa da árvore. 

— Meu pai bate na minha mãe. Não, ele espanca a minha mãe. Todos os dias. É 

o que ele faz pra se sentir bem. 

Silêncio total. Ele esperava olhares horrorizados, dedos apontados, uma fuga 

em massa que o deixaria sozinho e sem amigos, de novo. Ao invés disso, 

recebeu olhares assustados, mas firmes. Ninguém correu. Laurinha segurou sua 

mão. 

— E o que você faz?  

— Nada. Antes de conhecer vocês, eu achava que era normal, que todo mundo 

vivia assim. Meu pai diz que é assim que uma mulher deve ser tratada, que elas 

gostam disso. E minha mãe me fez prometer que não contaria nada pra 

ninguém, nunca, que estava tudo bem, que ela não se importava. Então eu não 

pensava muito sobre isso, mas agora é diferente. Sua mãe parece tão feliz… E 

seu pai trata ela tão bem… Eu não sei o que fazer. 



Todos olhavam com compaixão, tentando imaginar o que ele passava, mas era 

muito difícil imaginar uma coisa dessas.  

— Ele te machuca também? — Perguntou Giovana, ajeitando os óculos. Ela 

sempre fazia isso quando estava nervosa. 

— Não… Ele é um ótimo pai, nunca encostou em mim, sempre me leva pra 

pescar, é carinhoso. Nossa família seria perfeita se ele não batesse na minha 

mãe. O que eu faço? Não posso continuar assistindo isso e não fazer nada.  

— Você tem que chamar a polícia. Denunciar seu pai — Ângelo sussurrou, mas 

com a voz firme.  

Todos balançaram a cabeça em concordância.  

— Mas se eu falar com a polícia, ele vai ser preso, não vai? Eu não quero que ele 

vá pra cadeia… 

— Sua mãe pode morrer, na próxima vez — disse Laurinha, ainda segurando a 

mão dele. 

— Eu sei…  

Naquele dia, Getúlio foi pra casa com uma verdadeira tempestade na cabeça. 

No fundo, ele sabia o que tinha que fazer, mas tentava achar outra forma. E se 

implorasse para o pai parar? Ou pedisse pra mãe fugir com ele? Será que havia 

outro jeito?  

Chegou em casa e tudo estava quieto. Acendeu as luzes e procurou os pais. Era 

fim de tarde, deveriam estar por lá. Foi até a porta da cozinha que dava para a 

garagem e abriu. A mãe estava nua, sentada numa cadeira e com uma toalha na 

boca. As mãos e os pés amarrados. E o pai, com um semblante sombrio, 



apagava cigarros acesos em sua pele. Ele viu terror nos olhos escuros da mãe. 

Também viu o sorriso sádico do pai, que não via nada além da dor, sentia 

prazer com isso. Não percebeu que o filho estava lá. 

Aquele não era o seu pai. Era um monstro. Não era assim que se tratava uma 

mulher. Nenhuma mulher gostava daquilo. Não podia ficar sem fazer 

nada.  Fechou a porta sem fazer som algum. Ligou para a polícia. 

O pai foi preso em flagrante. A mãe internada no hospital da cidade.  Getúlio 

ficou com a família de Laurinha até a recuperação da mãe. 

— Vai ficar tudo bem… Você fez o que era certo — disse Ângelo.   

— Então por que eu me sinto tão mal? Nunca vou esquecer aquela cena, nunca! 

Naquela semana, eles terminaram de ler As Crônicas de Nárnia. Era uma 

história maravilhosa. Num dado momento, quando o livro estava repousado 

sobre a estante, ele caiu no chão e abriu-se sozinho, com as páginas sendo 

folheadas numa velocidade incrível. Um brilho intenso saia das folhas. Todos 

olharam assustados, enquanto viam, incrédulos, que Aslan saia do livro e 

parava bem no meio deles.  

O leão ocupava quase todo o espaço da casa da árvore, mas eles não estavam 

com medo. Conheciam Aslan, sabiam que nunca os machucariam. 

— Uma criança nunca deveria ter visto o que você viu, nem passado pelo que 

você passou, Getúlio. Mas eu vou cuidar de você. Seus amigos vão cuidar de 

você. Sua mãe vai precisar de muito apoio pra conseguir se curar de verdade. 

Faz muito tempo que ela está machucada. E vai levar muito mais tempo para 

sarar. Mas eu vou cuidar de vocês.  

— Mas por que não cuidou de nós antes?  — questionou Getúlio.   



— Eu cuidei. Pode não parecer, mas eu estava lá, não deixei ela morrer, não 

deixei ele tocar em você, não deixei que seu coração se fechasse completamente. 

Não deixei que a nuvem escura sobre você te dominasse e te tornasse igual a 

ele. Eu te dei coragem para se abrir com seus amigos e te dei uma oportunidade 

para agir. Você salvou sua mãe. Estou muito orgulhoso de você.  

Os olhos de Aslan eram tão doces, tão mansos, fluía tanto amor e cuidado deles, 

que Getúlio o abraçou, tão forte que sentia os pelos do leão fazer cócegas em 

seu rosto e mãos. As crianças também o abraçaram. Cada uma pensando em 

suas próprias vidas, em seus segredos bobos e seus dilemas comuns. Todos 

agradeceram por isso. 

Quando deram por si, estavam se abraçando. Aslan havia sumido, ele e a 

nuvem escura que sempre esteve sobre a cabeça de Getúlio.   

Era o começo de uma nova vida. Ele conseguiria. Aprenderia a viver feliz com 

uma família de verdade. Bendita a hora que Laurinha convidou os rejeitados e 

esquisitos para sua festa de aniversário. Dali nasceu uma amizade tão profunda 

e sincera que mudou a vida de todos. 

 

 

 

 

 

 



 

GRITOS SILENCIOSOS 

 

Que noite doida! Que mulher doida! Saí de casa ontem sem expectativa 

nenhuma de me dar bem e acabo pegando a gata mais intensa que vi ou ouvi 

falar. Foi tudo tão rápido… boate, álcool, dança… parece que ela me escolheu… 

e que beijo foi aquele? Caí de quatro por ela na hora. “Sua casa ou na minha?” 

eu perguntei. “Na minha!” ela respondeu sem hesitar. O sexo foi selvagem, não 

vi nem em pornô o que ela fez comigo e me deixou fazer com ela. Adormeci 

logo em seguida. Agora faço hora para abrir os olhos. E se foi tudo ilusão? 

Delírio dos bagulhos… pensando bem é até provável, nunca um zé mané como 

eu ia ter vivido isso na real.  

Abro os olhos devagar. Opa, não estou em casa. Será que foi tudo verdade? 

Tento me mexer e não consigo. Droga! Já tive esse sonho antes. Não conseguir 

acordar de verdade mesmo a mente estando acordada. Sinistro… Já vai passar. 

Olho tudo que consigo ver sem virar a cabeça e é estranhamente real. Um teto 

branco, ambiente claro, paredes sem adorno, parece um … hospital. Estou 

congelando, será que estou pelado? Será que eu tô bem?  

Tento desesperadamente me mexer, gritar, espernear. Acorda! Nunca durou 

tanto esse pesadelo. Minha respiração acelera, minha boca seca. O que está 

acontecendo? Tento ver mais alguma coisa. Nada. Minhas costas estão 

doloridas, preciso mudar de posição. Socorro! Tento gritar, mas o silêncio 



continua. Presto atenção no silêncio, percebo um som baixo, quase passando 

despercebido, um ventilador? Saída de ar?  

Ouço passos, não sei se é bom ou mau sinal. A porta se abre e alguém vem em 

minha direção. É ela. Tenho certeza, o perfume é inconfundível. O cheiro de 

flores que tanto me excitou ontem a noite agora me apavora, como não percebi 

que cheira a velório? Ela chega bem perto de mim, entra no meu campo de 

visão com um sorriso amável. Meu coração acelera, quero gritar, quero que ela 

me ajude… ela parece tão calma. 

— O dorminhoco acordou, enfim…  eu já estava ficando impaciente. — Diz 

colocando luvas de látex. 

O que está acontecendo? Tento desesperadamente me mexer, quebrar aquela 

paralisia. Consigo ouvir as batidas do meu coração e minha boca está tão seca 

que não consigo engolir. 

— Calma, eu vou te explicar tudo direitinho, garanhão. Não se preocupe, eu 

sou médica. 

Ela entra e sai do meu campo de visão e, pelo barulho, parece que arruma 

alguns instrumentos metálicos em uma bandeja. Por mais que eu queira 

ardentemente que ela me ajude, tenho certeza que não é essa a sua 

intenção.  Não consigo conter os gritos silenciosos que engasgam em minha 

mente.  

— Você vai contribuir com o avanço da ciência, devia estar contente.  

Não, não estou nem um pouco contente! Me tira daqui! O que você fez comigo? 

Ou melhor, o que você vai fazer?? Sei que é em vão, ela não pode me ouvir, mas 

é mais forte do que eu. O medo me deixa histérico, se não estivesse paralisado 

estaria berrando como uma garotinha assustada. Ela cola fios em meu peito 



com alguma coisa gelada e gosmenta, sinto suas mãos enluvada ajeitando os 

fios, sito cada toque, mas não consigo mover um músculo, só os olhos, abro e 

fecho, consigo engolir e respirar, e meu coração está batendo, é tudo que eu sei. 

Uma máquina começa a fazer bip, bip, bip. deve estar monitorando meu 

coração. Agora ela cola os fios na minha fronte. 

— Prontinho, querido! Podemos começar nosso experimento. Mas primeiro vou 

te explicar tudo. Como já disse eu sou médica e estou me especializando em 

dor, e levo as aulas prática muito a sério. Só tem um problema, é ilegal infringir 

dor às pessoas mesmo que seja para podermos entender melhor como curá-las, 

e é aí que você entra. Acho que a transa de ontem foi um bom pagamento para 

que eu use o seu corpo não é, querido. Escolhi você especialmente por ser forte 

assim, bronco, parrudo, tenho certeza que terá uma forte tolerância à dor. Tente 

aguentar o máximo que puder antes de morrer, combinado? 

Bip, bip,bip,bip… o pânico me deixa ainda mais alerta e consigo sentir o suor 

escorrendo, a espera pela dor pode ser mais assustadora que a própria dor. Eu 

não tolero bem a dor coisa nenhuma, espero ter um ataque cardíaco o mais 

rápido possível, nunca rezei na vida, mas agora é com certeza a hora de 

começar! Ave Maria cheia de graça… 

— Posso ver o pânico nos seus olhos, e a máquina aponta uma aceleração no 

coração… é incrível como posso te causar dor só com as palavras. Calma, 

respire fundo, ainda nem comecei, poupe suas energias. O dia vai ser longo. 

Ouço ela pegar um instrumento no meio dos outros, o som de metal faz meus 

pelos eriçarem, ela me mostra um bisturi, já tinha visto antes nos programas de 

tv, mas nunca tinha sido tão aterrorizante como agora.  

— Vamos começar com uma dorzinha à toa, tudo bem?  



 Não! Não está nada bem! Para com isso agora, me deixa sair! Ela segura minha 

mão e coloca o bisturi debaixo da unha do meu dedão, com uma lentidão sádica 

ela vai cortando minha carne e a espera pela dor não é pior que a dor não! A 

dor é aguda, pulsante, insuportável. Bip, bip, bip, bip…  Não consigo pensar em 

mais nada, ouvir nada, ver nada, só me concentro em respirar. A dor piorou de 

tal forma que parece que ela está arrancando o dedo, mas não consigo saber 

com certeza.  

— Isso, muito bem! Sabia que você aguentaria. Agora vou intensificar um 

pouco, tente não entrar em choque, estou preparada para te trazer de volta, mas 

queria não ter que usar o desfibrilador muitas vezes hoje. 

Só essas palavras já me aterrorizaram ainda mais, a espera por algo ainda pior é 

terrível! Ouço o barulho de um motor sendo ligado e logo ela coloca diante dos 

meus olhos uma serra que provavelmente usaria para serrar ossos. Assim que 

ela baixa o instrumento uma dor inimaginável faz meu braço todo pulsar, não 

consigo entender o que ela está fazendo, mas o som e o cheiro de osso 

queimado me dá uma dica. Depois de uma eternidade de dor em alguns 

minutos, ela levanta triunfante meu braço, serrado na altura do cotovelo. O som 

da serrinha cessa. Agora só o som pulsante de meu sangue se esvaindo.  Um 

forte enjoo atormenta meu estômago. A luz e o som parecem diminuir. 

Bip,bip,bip,bip. 

— Ainda não, meu bem! Trate de acordar.  — Ela diz mostrando uma injeção.  

O sentimento de alívio que o quase desmaio me dá acaba logo. Meu coração 

parece normalizar para meu completo desespero. Ela parece extremamente feliz 

em me causar tanta dor, vai cortando, serrado, abrindo, cutucando e não me 

deixando desmaiar.  



Nunca imaginei como seria sentir a mais completa agonia. Pensei que nunca 

experimentaria um estado de terror completo. Como havia me enganado! A dor 

é maior do que eu poderia imaginar ser possível em um ser humano, nem sei 

mais onde ela me corta, ou o que faz comigo. Imploro a Deus por uma morte 

rápida. Não quero ser salvo, passei do limite onde poderia me recuperar do 

trauma. Não há mais esperança para mim. A morte é meu único anseio. A 

ausência da dor, o nada, a paz absoluta. Não deveria demorar muito mais 

agora.  

Quanto tempo se passou? Não sei dizer, parecem dias, anos, eras. Posso 

perceber a loucura aumentando cada vez que ela me olha, a satisfação, a 

crueldade, o poder. Ela se sente onipotente. E eu penso em minha vida de rapaz 

despreocupado. Uma vida inútil. Totalmente desperdiçada. Como eu poderia 

pensar que terminaria assim, que não teria chance de ser alguém? Lágrimas 

umedecem meus olhos. Os gritos silenciosos param.  

Em meio ao tormento, imagens de minha mãe invadem minha mente, sua 

doçura, sua voz cantando uma canção de ninar, a magreza exagerada mesmo 

aos olhos de uma criança e a falta que ela deixou ao morrer. Sinto seu perfume 

tão doce. Logo estarei com a senhora, mãezinha… 

Bip, bip, bip… bip… bip… … bip… … … bip … … … … … 

 

 

 



 

UM PRESENTE ESPECIAL 

 

— Mamãe, a gente pode comprar um shortinho novo pra Letícia? — Minha 

filha disse enquanto tomava leite e comia bolachas de chocolate no café da 

tarde. 

— Pra Letícia? Ué, por quê? — Respondi admirada. 

— Porque lá na escola ela pediu na cartinha para o Papai Noel um shortinho 

novo, é que o dela está rasgado e a mãe dela não tem dinheiro pra comprar 

outro… e como o papai Noel não existe de verdade, né mãe, então a gente 

podia comprar pra ela, heim? 

Desde que Isabela era pequena, ensinei sobre empatia e sobre não ignorar a 

necessidade das outras pessoas e esse pedido dela me tocou o coração.  

— Claro que podemos, filhinha! Amanhã mesmo vamos sair pra comprar e vou 

mandar fazer um embrulho bem bonito para você entregar pra ela na segunda, 

tá bom? 

Seu olhar se iluminou e um sorriso brilhante deixou à mostra as janelinhas com 

dentinhos nascendo. 

Outra coisa que ensinei foi a verdade sobre o natal. Que não tinha nada a ver 

com um feriado dedicado a presentes e muito menos era sobre o Papai Noel. 



Isabela sabia que era o dia que comemoramos o nascimento de Jesus e que era 

ele quem deveria ganhar os presentes. Um desses presentes seria, com certeza, 

esse shortinho, porque o que fazemos de bom para as pessoas em nome dele, 

para ele estamos fazendo. 

Assim que acordamos no dia seguinte, Isabela praticamente me arrastou para o 

centro da cidade onde teríamos uma variedade de lojas para achar o shortinho 

perfeito. 

— Acho que ela veste o mesmo número que você… 

— Aham… 

— E que cor ela gosta mais? 

— Vamos comprar um rosa? — Disse toda animada 

— Mas, filha, rosa é a sua cor preferida, não a dela…  nem toda menininha 

gosta de rosa… 

— Acho que ela gosta de vermelho… sempre pinta os desenhos dessa cor… 

— Então vamos achar um shortinho vermelho! 

— Vamos! 

Depois de procurar muito, achamos exatamente o que queríamos, o tamanho, a 

cor, a qualidade, tudo perfeito.  

— Não manda embrulhar não, mãe. Você escreve um bilhete e coloca no bolso 

antes?  

— E tenho que escrever o quê no bilhete? 



— O aniversário é meu, mas é você que ganha um presente. Eu te amo. 

Assinado: Jesus. Escreve também: Para Letícia no embrulho, tá bom? 

Meus olhos se encheram de lágrimas. Estava tão orgulhosa da minha filhinha, 

ainda tão pequena e já entendia o verdadeiro significado do natal. 

Peguei um pedaço de papel e uma caneta na bolsa e escrevi como ela queria. 

Coloquei o bilhete no bolso esquerdo do shortinho recém comprado e mandei 

fazer um embrulho bem bonito.  

— Prontinho, amor, agora é só você entregar na segunda. 

— Não, mãe, vamos deixar na casa dela agora, a gente bate na porta, deixa o 

presente lá e sai correndo…. 

— Mas, filha… 

— É sim, mãe, aí ela vai ter certeza que foi Jesus mesmo que deu o presente. 

Como resistir a uma lógica dessas… 

— Tá bom… então vamos lá. 

Chegamos de fininho na casa da coleguinha da minha filha para não sermos 

percebidas. Pelas frestas do portão eu vi que ela brincava na varanda. Isabela 

colocou o embrulho no chão em frente ao portão e eu dei duas batidas bem 

fortes, com o nó dos dedos, depois saímos correndo e nos escondemos atrás de 

um carro parado mais adiante. 

Letícia abriu o portão, pegou o embrulho, viu o nome dela, arregalou os olhos e 

entrou com o presente nas mãos. Na escola elas já estavam aprendendo a 

escrever os nomes e a ter o contato com as primeiras palavras, mas não sabiam 



ler frases inteiras ainda. Isabela estava radiante, parecia ter acabado de ganhar 

um presente que queria muito.  

— Mamãe, será que ela vai achar o bilhete no bolso logo? 

— Não sei, querida…  Alguma hora ela vai achar, com certeza. 

— A mãe dela vai ficar feliz também de ler o bilhete, né mãe? 

— Claro que vai! Mas a gente não vai saber o que tá acontecendo né, você não 

quis entregar pessoalmente… 

— É, mamãe, mas é só a gente ter fé. 

— Sim… vamos ter fé. 

Eu sorria orgulhosa para minha filha, imaginava que a mãe da Letícia sorria ao 

ver a felicidade da filha ao vestir o shortinho que tanto precisava e tinha certeza 

que Jesus sorria lá do céu, feliz com o presente que acabara de ganhar. 

 

 

 

 

 



 

RECOMEÇO 

 

Chovia pela segunda semana seguida, impedindo qualquer excursão ao ar livre 

para inspirar mais uma tela, fazia quase um mês que não pintava, tempo 

demais. Olhando pela janela, de roupão, cabelo preso em um rabo de cavalo e 

uma caneca cheia de café quente e cheiroso, Élida suspirava e tentava pensar 

em algo que espantasse seu tédio. Se ao menos houvesse algumas crianças 

correndo pela casa, bagunçando a ordem perfeita dos móveis, bibelôs, 

almofadas e quadros, ou pelo menos um cachorro, gato, passarinho… Para 

arrumar as crianças era tarde demais, mas para um cãozinho mão era…  quem 

sabe. 

Pensou em Miguel, era por causa dele que não tivera um cachorro ainda, agora 

poderia ter. Suspirou novamente e bebeu um gole do café que esfriava, olhou a 

fotografia de seu casamento, estampando uma das paredes da sala, estava tão 

feliz, o sorriso iluminando mais do que o sol daquele fim de tarde e Miguel com 

aquele olhar apaixonado que sempre aparecia quando olhava para ela. Quando 

aquele olhar foi sumindo? Não se lembrava. Precisava pintar! Mesmo sem 

inspiração, tinha a necessidade de criar mais uma tela. Calçou as galochas, 

pegou a sombrinha e foi até seu ateliê, um cômodo bem espaçoso e iluminado 

logo atrás de sua casa, com entrada independente. Era lá que passava quase 

todo o seu tempo, sua vida florescia entre tintas e pincéis. 



A urgência de seu estado de espírito se revelou uma ótima inspiração. Pintou 

como nunca pintara até então, a tela era crua, uma cena de chuva, cheia de 

paixão e pinceladas desconexas, refletia perfeitamente seu ânimo naqueles dias. 

Ficou estranhamente satisfeita ao observar a tela pronta, era como se olhar em 

um espelho que refletia sua alma, apesar de triste era bela.  

Notou que lá fora já era escuridão, mais uma vez perdera a noção do tempo, 

olhou o relógio gigante que Miguel havia pendurado na parede principal do 

ateliê, já eram quase três horas da manhã. Suspirou enquanto limpava os 

pinceis e reconhecia que Miguel estava certo, quando ela pintava nada e 

ninguém existia mais, nem ele. Esse foi um dos motivos que o fizera ir embora. 

Não podia fazer nada, era parte dela, sua vida, sua paixão, sua alma estava ali, 

não mudaria isso por nada nem por ninguém. 

Saiu do ateliê sob um chuvisco gelado, entrou em casa e sentiu o estômago 

roncar, não havia comido nada o dia todo, abriu a geladeira e viu que precisava 

desesperadamente fazer compras.  Esquentou no micro-ondas os restos da 

pizza que comprara no dia anterior e comeu com café, que não podia faltar.  

Tomou um longo banho quente, fervendo, que deixou sua pele clara, cor de 

rosa. Limpou o vapor do espelho e analisou o rosto, cada linha, cada ruga, a 

pele marcada pelo tempo e pelo sol, pelos risos, gargalhadas, tristezas e choros, 

os olhos castanhos ainda doces e juvenis, o sorriso espontâneo mostrando 

dentes amarelados pelo café, bendito café. Os cabelos castanhos escuros 

salpicados de fios brancos, não pintaria, envelheceria com orgulho. Deu de 

ombros e foi dormir, não sem antes rolar mais de meia hora, resistindo à 

vontade de tomar um remédio pra dormir, sempre resistia, não queria se 

entregar e reconhecer que não dormia sem ele. Já fazia mais de ano que cumpria 

esse ritual antes de enfim tomar o remédio e mergulhar em um sono sem 

sonhos. 



Despertou o sol já ia alto, quase meio dia, outra manhã perdida entre inúmeras. 

Precisava levantar, cuidar da casa e fazer compras, mas antes, passaria no ateliê 

para contemplar sua mais recente obra, batizara de Melancolia. 

Passou vários minutos olhando fixamente para a tela, tentando entender o que 

havia acontecido. Estava lá, triste e bela, intensa, a mesma do dia anterior, não 

fosse por um pequeno detalhe, a silhueta de um homem desenhada com traços 

delicados, mas precisos, parecendo fazer parte da chuva, mas nitidamente 

dominando-a. Tinha certeza de não ter pintado essa silhueta. 

Matutou sobre aquele mistério no caminho todo até o mercado, não prestou 

atenção ao que comprava nem ao caminho de volta, dirigiu sua caminhonete 

como um autômato, nem se lembrava qual caminho fizera. Quando percebeu 

estava lá, olhando a tela novamente, intrigada. Será que havia sido ela a pintar a 

silhueta, sabia que passara o dia e a noite toda pintando, sem comer nada, mas 

não estava louca, tinha certeza que não fizera aquilo. Então, quem teria feito? 

Como? E principalmente por quê? 

Um pensamento atingiu sua mente e foi correndo olhar suas últimas telas, 

estavam todas guardadas em seus respectivos lugares, olhou uma a uma e não 

pode conter um misto de admiração e curiosidade, em todas, desde seu 

divórcio, havia a mesma silhueta, disfarçada entre a paisagem. Talvez estivesse 

ficando louca, afinal. Ou talvez precisasse resolver aquele mistério. 

Foi para casa, se acalmou, organizou as compras, gargalhou ao perceber que 

comprara comida de gato ao invés do atum que pretendia, comprou também 

uma peça inteira de pernil e uma cartela inteira de ovos. Como conseguiria 

comer tudo aquilo antes que estragasse? Resolveu relaxar, sair para arejar a 

mente. A chuva amainara e logo o tempo firmou, nublado, carregado, úmido, 



mas sem chuva. Trancou a casa e saiu, iria com sua caminhonete até onde a 

estrada a levasse ou até que a urgência em pintar outra tela a trouxesse de volta. 

Ligou o rádio bem a tempo do começo da melodia de Dancing Queen se 

espalhar pela cabine da caminhonete, Élida aumentou o volume e pisou no 

acelerador. Abriu as janelas e um vento cheio de gotículas geladas armava seu 

cabelo. Sentia-se viva e inquieta, tinha um mistério pra resolver, uma novidade. 

Quando o estômago reclamou, encostou o carro em um mirante, saiu, alongou 

as pernas e a coluna, pegou a garrafa térmica cheia de café, o sanduíche que 

fizera e um bolinho de chocolate daquele saquinho com nome de mulher. 

Não tinha preço admirar aquela vista das montanhas, tão perto que tinha a 

impressão de poder tocá-las, já havia pintado aquela paisagem inúmeras vezes, 

mas cada vez que visitava o local tinha um novo olhar sobre ele, uma nova 

inspiração, nada na vida é limitado, tudo esconde inúmeras possibilidades. Viu 

que as gotículas do chuvisco que caia deixavam as flores ainda mais vivas, 

tentaria captar o brilho que a chuva trazia para a natureza, imaginou se as 

tristezas que molhavam sua alma também deixavam uma aura especial em sua 

vida. Já era hora de voltar. Tinha a inspiração e uma ideia de como resolver o 

mistério. 

A volta foi tranquila, sonolenta, chegou em casa e foi direto para a cama, sem 

relutar, tomou o remedinho pra dormir. Acordou com o despertador aos berros, 

levantou-se animada, pronta para pintar, abriu as janelas e foi recompensada 

com um dia de sol, colocou o roupão sobre a camisola e foi direto para o ateliê. 

Ligou a cafeteira e colocou uma tela em branco sobre o cavalete, pinceis e tintas 

alinhados. Apertou o play e o Réquiem de Mozart ecoou pelo estúdio, estava 

pronta. 



Pintou flores quase psicodélicas, todas reluzindo com minúsculas partículas de 

luz, pareciam etéreas, cheias de brilho quase saltavam da tela. Nunca havia 

pintado nada parecido, a força e a perfeição da tela deixaram Élida assustada, 

não fazia ideia de que podia pintar assim.  Já era muito tarde, mas ela ficou 

admirando a tela por um bom tempo ainda, não conseguia se separar dela. 

Batizou-a de Renascimento, não entendia bem por quê. 

Como, na vida real, a lógica sempre é o caminho mais fácil pra resolver um 

enigma, resolveu trancar a nova tela em um armário recém adquirido que só ela 

possuía a chave. Se ainda assim a silhueta do homem misterioso aparecesse aí 

seria caso de internação em uma clínica psiquiátrica ou, quem sabe, chamar um 

padre para benzer e exorcizar o local, não sabia qual seria o pior. 

Os dias se passaram e nada aconteceu, sua última tela continuava intacta. Por 

um lado, se sentiu aliviada e por outro, apreensiva, alguém realmente entrava 

em seu ateliê e alterava suas telas. Só sabia de uma pessoa que poderia ter a 

chave e um motivo. Passou o dia todo aperfeiçoando um plano. 

Depois que um simples telefonema confirmou todas as suas suspeitas, pôde 

colocar seu plano em ação. Primeiro, marcou um horário na esteticista, fazia 

séculos que não cuidava da aparência, olhou para suas unhas, entre compridas 

e curtas, sem modelo definido, as cutículas ainda manchadas com restinhos de 

tinta azul. Não olhou, mais sabia que sua depilação estava vencida. O dia seria 

cheio. Não sabia como as mulheres gostavam tanto disso. A depilação foi 

dolorosa e constrangedora, a manicure foi suportável e todo o tempo gasto com 

cabelo, massagem, cuidados com a pele e maquiagem seriam mais bem usados 

se estivesse pintando, ou até mesmo dormindo. 

Depois de tudo pronto, quase não se reconheceu no espelho, não parecia ela 

mesma, não estava autêntica, parecia uma tela que antes era simples, mas linda 



por ser única, que foi enfeitada até ser exatamente igual a muitas outras, 

sofisticadas e caras. Bem, se arrumar assim uma vez ou outra não faria mal 

nenhum, afinal, e para executar seu plano, até que estava muito bem. 

Olhou para o relógio e viu que estava na hora, pegaria o gato no pulo. Deixou a 

caminhonete em casa e chamou um taxi. Não se sentia ela mesma com o vestido 

anil, na altura dos joelhos e o scarpin preto com a sola vermelha, até havia 

colocado perfume, Kenzo Amour, que rescendia como baunilha quentinha em 

um bolo. Quando o taxi chegou, deu uma última olhada no espelho e retocou o 

batom vermelho, prontinho, estava irreconhecível. 

Chegou ao estúdio de pintura da sua antiga professora bem no meio de uma 

aula, acenou para sua mestra querida e com um olhar pela sala conseguiu 

localizar quem queria, lá estava ele, concentrado em sua tela. Pode observá-lo à 

vontade, fazia tempo que não o via, estava tão bonito, ainda mais assim, 

entregue a uma tela, jamais imaginou que poderia vê-lo nessa situação. Seus 

cabelos tinham muito mais fios brancos do que se lembrava e seus olhos, 

olhando para a tela, tinham aquela luz, aquele fogo, que antes era destinado só 

a ela. Sentiu uma agulhada de ciúmes, então era assim que ele sempre se 

sentiu? Revelador… 

Não queria perturbá-lo enquanto pintava, mas precisava ver sua tela, o que ele 

pintava de maneira tão apaixonada. Como quem não queria nada, começou a 

passear entre os alunos e admirar suas telas, ninguém parecia notá-la, foi 

andando sem pressa até parar bem atrás dele. A pintura logo chamou sua 

atenção, era um esboço ainda, mas podia distinguir nitidamente seu próprio 

rosto, com todas as imperfeições que a faziam única. Então continuava sendo 

pra ela, aquele olhar. 



Sentia as batidas do seu coração nos ouvidos, teve vontade de tocá-lo, abraçá-lo, 

sentir seu perfume, tão conhecido, dizer que o queria de volta. Recompôs-se 

antes que as lágrimas que boiavam em seus olhos fizessem escorrer todo o 

maldito rímel. Saiu antes que fosse descoberta, sentou-se em um banco, do lado 

de fora do estúdio e esperou o fim da aula. 

Viu, um por um, os alunos saindo, ele provavelmente seria o último, tão 

dedicado que era em tudo o que se propunha a fazer. Levantou-se assim que o 

viu passar pela porta, distraído, ainda colocando uma mochila nas costas. 

— Miguel — chamou com a voz tremula. 

Ele parou, olhou para trás e levou meio segundo para reconhecê-la. 

— Élida? O que está fazendo aqui? — Seu sorriso era igual ao de um menino 

travesso pego em uma de suas peraltices. 

— Precisava ver com meus próprios olhos… Você me deu um baita susto, quase 

chamei a polícia para te levar, invasão de propriedade e alteração de trabalhos 

alheios é crime, sabia? — Embora quisesse parecer séria, não conseguiu, acabou 

rindo no final da frase. 

— Você demorou muito para descobrir… Estava quase indo te mostrar eu 

mesmo… Me diz o que achou… — Em seu olhar havia uma prece muda para 

que ela tivesse entendido o que ele pretendia com aquilo tudo. 

— Eu acho que você não foi nada sutil… e se esforçou muito. Aprendeu a pintar 

e alterou minhas telas só pra me mostrar que faltava alguém na minha vida, 

apesar de tudo… Mas foi você quem foi embora, que não aguentou que a arte 

viesse sempre na frente… 



— Não me importo mais que a arte venha na frente, contanto que eu esteja logo 

atrás. Podemos ir até a sua casa para conversar melhor? — Mais uma vez o 

apelo mudo, os olhos implorando uma nova chance. 

Ela continuou olhando para ele, enquanto em sua mente todas as lembranças 

dos tempos felizes desfilavam, eram muitas…  O primeiro olhar, o primeiro 

beijo, o sim pensando ser para sempre, o cheiro de cookie recém assado nas 

manhãs de domingo, as horas na banheira, cheia de espuma, onde longas 

conversas aconteciam… Não sabia realmente o quanto sentira a falta dele até 

estar na sua frente, sentindo seu perfume, lembrando o gosto de sua boca. Não 

resistiu… 

— Vou chamar um taxi. 

— Não precisa — disse estendendo o capacete que segurava — estou de moto. 

Vamos? 

Élida, nem pensou que seu vestido voaria ou que o capacete estragaria seu 

penteado e maquiagem, pegou o capacete e subiu na moto, colocou os braços ao 

redor da cintura de Miguel e rumou em busca da felicidade perdida. 

 



 

DIANA 

 

Chovia há tanto tempo que a humanidade já havia se esquecido de como era 

o sol. Os poderes do fogo eram escassos e os que o dominavam estavam quase 

em extinção. As Ondinas tomaram o poder por um momento de fraqueza do 

povo do fogo. Outrora poderosos, deixaram-se enganar pelo orgulho, 

desprezaram os demais elementos, então foram derrotados. A montanha 

sagrada foi apagada e os filhos do fogo caçados e mortos. Os que sobraram se 

esconderam e deixaram seus poderes de lado. Agora quase não havia mais 

chance de equilíbrio. Tudo estava molhado ou úmido.  Até a alma das pessoas 

juntava bolor. 

Diana nasceu debaixo de um chuvisco fino, perpétuo, que impregnou seus 

ossos trazendo dores que nenhuma criança deveria sentir. Cresceu em meio aos 

fungos e musgos. Algo dentro dela se rebelando àquele tempo. As dores se 

intensificavam a cada ano completado. Uma ardência, como metal quente 

mergulhado em água gelada. Borbulhava. 

Assim que completou quinze anos de dores e desespero, descobriu o motivo de 

tanto sofrimento. Um pouco antes do meio dia seus pais a levaram por um 

caminho subterrâneo até um salão escuro e abafado. Logo algumas pessoas 

chagaram, mais silenciosas do que a neve que caia nas montanhas. Viu que 

entre os presentes estava Leon e seu sangue ferveu, assim como, quando viu 



pela primeira vez seu sorriso, tão quente quanto deveria ser o sol. Sentia todo o 

corpo esquentar quando o sorriso era direcionado a ela e com o tempo 

passaram a ser tão frequentes quanto às chuvas. Ficou feliz com a presença 

dele, seria mais uma coisa que teriam em comum. Quando o último dos 

convidados chegou, fecharam as portas e deram início ao ritual. 

Uma mulher idosa coberta por um manto ergueu um bastão, falou umas 

palavras de ordem e bateu o bastão com força no chão. Faíscas voaram para 

todos os lados, assustando os desavisados. Em alguns instantes havia fogo! 

Uma fogueira foi acesa no meio do salão, assim como todas as velas, iluminado 

o ambiente e trazendo para a jovem Diana uma excitação no tutano dos ossos. 

Era a primeira vez que via o fogo e na mesma hora soube que havia nascido 

para controlá-lo. 

Não fazia ideia que era uma das filhas do fogo, seus pais não haviam 

mencionado nada e nunca os vira usando seus poderes. Agora estavam em pé 

atrás dela segurando cada um à sua vela e incentivando-a a deixar fluir os seus 

poderes. 

Enquanto todos observavam, hipnotizados, as labaredas da fogueira, uma 

criatura se formava em meio às chamas, uma figura feminina, incandescente, se 

levantou do meio do fogo e começou a caminhar entre eles. 

Os mais velhos entoavam uma canção de boas-vindas enquanto os jovens 

iniciantes observaram incrédulos. 

— Seja bem vinda, Vulcana! Hoje é dia de iniciação, acolha os jovens filhos do 

fogo para fortalecer nosso povo. 

Ela caminhou deixando pegadas fumegantes no chão úmido, seu calor diminuía 

enquanto as labaredas iam dando lugar a uma pele vermelha com alguns tons 



de laranja. Era assustadora e ao mesmo tempo admirável. Diana nunca havia 

imaginado nada parecido, nem em seus sonhos mais loucos onde conseguia, de 

alguma forma, trazer o sol novamente. 

Todos os adolescentes em iniciação seguravam uma vela acesa e alguns 

tremiam de medo ao encarar de perto a figura tão inusitada. Ela foi tocando um 

por um, falando-lhes palavras mágicas ao ouvido, fazendo a chama da vela que 

seguravam aumentar. Diana observava atentamente todos os movimentos de 

Vulcana, nem picava para não perder nada. Queria ser igual a ela. 

Quando a figura se aproximou, sentiu seus ossos estremecerem, tudo nela lhe 

causava admiração. Seus cabelos pretos como carvão reluziam num 

emaranhado de cachos apertados, parecendo ter vida própria, cresciam e 

diminuíam de acordo com seus movimentos. Seus olhos faiscavam como 

carvões incandescentes. Seu cheiro era de noz moscada e canela. Quando 

ficaram frente a frente os cabelos de Vulcana se levantaram e imediatamente 

pegaram fogo.  Diana prendeu a respiração diante de tanta autoridade e 

vitalidade, podia sentir toda a energia, cura, amor e purificação que emanava 

do fogo 

Lentamente soltou uma das mãos da vela que segurava e aproximou até quase 

tocar os cabelos incandescentes. Antes que tivesse a chance, Vulcana disse: 

— Eis aqui, depois de tantos anos de espera, a escolhida! Ela vai liderar os filhos 

do fogo ao equilíbrio.  Despertará a montanha sagrada e trará o sol e o verão de 

volta. 

Sua voz ecoava como trovão e diante da notícia uma onda de animação 

percorreu o ambiente. Ainda sem entender completamente o que se passava, 

Diana vê os lábios da rainha do fogo vindo em sua direção, não sentiu medo. 

Sabia, por instinto, o que ia acontecer. Com o tocar dos lábios, toda a essência 



de Vulcana passou para Diana.  Era como engolir fogo líquido. Em algum 

momento achou que fosse morrer, mas assim que Vulcana desapareceu, pode 

senti-la dentro de si, parte agora inseparável de seu ser. Sentiu-se 

poderosa, transmutada, evoluída. Todos formaram um círculo ao seu redor e a 

anciã anunciou que Diana era a nova rainha do fogo. 

Restaurar o equilíbrio não seria fácil, e Diana não imaginava o que teria que 

sacrificar para conseguir, mas estava disposta a tudo. Olhou para Leon, que a 

encarava preocupado, sem o sorriso costumeiro. Sem mais espera, a anciã 

conduziu a nova rainha a uma sala onde estavam acesos incensos 

de sândalo, café e arruda. Diante da minguada família do fogo, foi preparada 

para salvar sua raça. Perfumaram-na com óleo de rosas e calêndurals, 

trouxeram uma porção feita com alho e romãs para atrair mais energia e 

sucesso. 

Depois do ritual de purificação, todos apagaram suas velas e foram, em 

pequenos grupos, sem levantar suspeitas, até a montanha sagrada, que estava 

adormecida. Chegando lá, um novo ritual se iniciou e Diana sentia a montanha 

a chamando. Subiram até o topo, debaixo de intensa chuva que encharcava 

todos, menos Diana, sua nova essência impedia que a água impregnasse em 

suas roupas, cabelos e pele 

Chegando ao topo tiveram uma visão clara do interior da montanha, 

um vulcão. Escuro e frio. Diana percebeu então o que teria que fazer. Antes de 

conseguir processar tudo, ouviu a voz grave de Leon: 

— Vai mesmo fazer isso? — seus olhos imploravam. 

— Se você fosse o escolhido, faria? — Sentiu que as lágrimas estavam prestes a 

explodir. 



— Claro! Mas é diferente… — Ele titubeou, engasgando na última palavra. 

— Diferente por quê? — Olhou dentro de seus olhos querendo conseguir ler 

sua mente. 

— Porque não teria que continuar vivendo sem você… 

Diana não conseguiu conter as lágrimas, apertou as mãos dele e sussurrou: 

— Pelo menos essa dor eu não terei que passar… 

Seria capaz de abdicar de tudo assim? Tão jovem, nunca havia provado os 

prazeres da vida, nem suas aventuras, seus amores, só as dores. Mas agora fogo 

líquido corria pelas suas veias e a sensação de pertencer a alguma coisa nunca 

havia gritado tão forte dentro dela. A montanha a chamava. Aproximou seu 

rosto ao de Leon e encostou seus lábios nos dele dando assim seu primeiro e 

último beijo. Olhou ao redor tentando gravar todos os rostos queridos na 

memória, respirou profundamente e sem pensar em mais em nada, ela pulou. 

Enquanto caia, lembrou do abraço apertado da mãe, do beijo do pai, seus olhos 

marejados de orgulho e dor.  A descida foi longa, quanto mais caia, mais 

profundo e urgente era o chamado do vulcão, em algum momento sentiu que 

incendiava. Foi sua última lembrança como Diana. 

Um relâmpago riscou o céu e rasgou as nuvens, seguido pelo estrondo 

ensurdecedor do trovão, que abalou a montanha sagrada que começava a 

fumegar.  Os filhos do fogo celebravam a vitória enquanto as Ondinas se 

resignavam com o justo reequilíbrio dos elementos. Antes que o vulcão entrasse 

em erupção de vez, todos conseguiram descer em segurança e observar a lava 

que escorria, enquanto o céu ia clareando e aos poucos o sol, majestoso, quente, 

vital, voltava a brilhar depois de tanto tempo. 



No ano seguinte, na reunião de iniciação, a rainha do fogo foi invocada, 

levantou-se das chamas poderosa, esplendorosa, triunfante. Todos 

reverenciaram Vulcana e como uma homenagem ao sacrifício de Diana, Leon 

ofereceu a primeira flor que desabrochou no tão aguardado verão, um girassol. 

— Não se preocupe, Diana viverá eternamente através de mim. Aproveite o sol. 

E foi o que ele fez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFUME NO ELEVADOR 

 

Letícia voltou para casa irritada, novamente, já havia se tornado um hábito. Não 

suportava os clientes irritantes que atendia na perfumaria do shopping, o 

trabalho era mal remunerado e opressivo, sentia falta do ar puro do campo, 

estava cansada das frescuras do povo da cidade grande. Essa inquietação, que 

ela atribuía ao descontentamento com o emprego, tinha outras causas, que ela 

sabia muito bem, mas se recusava a dar o braço a torcer. 

Assim que entrou no cubículo que chamavam de elevador do precário prédio 

onde morava, encostou na parede, fechou os olhos e suspirou. Um perfume 

suave estava fixado no ar parado do elevador, uma fragrância diferente, que ela 

custava a reconhecer por causa do olfato saturado. Sem que ela percebesse, 

lembranças de casa começaram a brotar, o cheiro verde e quente dos campos 

floridos de sua cidade natal, o sabor forte do café que sua mãe fazia, o aperto 

carinhoso dos abraços do pai, o barulho do vento entre os pinheiros, a sensação 

da água gelada molhando os pés no riacho, a vontade louca de sair daquele fim 

de mundo e melhorar de vida, o olhar magoado de seu namorado, quando 

contou os seus planos e o gosto salgado do beijo de despedida. 

Sua vida não estava melhor agora, ao contrário, depois de um ano na cidade 

grande nunca esteve tão cansada, solitária, depressiva e pobre. Daria tudo pra 

voltar para casa, mas não podia chegar assim, do nada, reconhecendo a derrota. 



Enquanto todas essas coisas passavam rapidamente por sua mente, lembrou 

nitidamente de onde conhecia o perfume no elevador. Era a fragrância 

amadeirada com um toque de limão que seu namorado usava. Uma saudade 

insuportável tomou conta dela, daria tudo para poder vê-lo novamente, abraçá-

lo, sentir o seu cheiro e estar junto dele. 

Lágrimas boiavam em seus olhos e ela enxugava antes que caíssem. A porta do 

elevador se abriu e ela saiu com passos lentos e arrastados, foi então que ela viu 

um homem alto, forte, camisa xadrez, calça jeans e botas de couro, na cabeça 

um chapéu de boiadeiro, nos olhos uma determinação sem limites. Seu coração 

bateu descontrolado e todo o seu corpo amoleceu. Era ele. 

— Letícia, eu vim te buscar. Volta pra casa comigo. 

Sua voz era grossa, o tom rude não conseguia esconder certa nota de doçura. 

Enxugando os olhos ela disse: 

— Por que demorou tanto? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOL DE INVERNO 

 

As manhãs de inverno, para mim, são sempre as melhores. O ar, entrando 

gelado para os pulmões e saindo em forma de vapor. O sol tímido, com sua 

luminescência dourada e sua capacidade de queimar reduzida. Morno, eu diria. 

Esse equilíbrio da natureza me encanta, sol de inverno é sempre o melhor. 

Nesses dias minha mãe sempre coloca vários agasalhos em mim, blusas de lã, 

por cima do pijama, calça de moletom, meias de lã, feitas por ela mesma, 

casacos e cobertores, sem falar na touca e nas luvas. Nem se eu pudesse, 

conseguiria me mexer. Mas eu gosto assim, sinto-me protegida. Ela coloca 

minha cadeira no quintal, perto da goiabeira. Sinto o cheiro adocicado das 

goiabas, vejo os passarinhos disputando pelas frutas mais maduras, eles não se 

importam com a minha presença, já estão acostumados com a menina estátua 

que vem visitá-los todos os dias. 

Vegetal. Foi assim que me classificaram, mas não me sinto assim. Só porque não 

posso me comunicar, não significa que não existo, afinal, para existir basta 

pensar, não é mesmo? E pensar eu faço muito e muito bem. 

Tenho certeza que minha mãe sabe que eu estou aqui. Os médicos dizem que 

ainda é um mistério, a mente de pessoas como eu, dizem que não é possível 

saber se dentro dos corpos paralisados existe um ser vivo, mas a minha mãe 



sabe. Ela me trata como se eu fosse normal, fala comigo como se eu conseguisse 

responder, me ensina como se eu pudesse aprender. Ela é muito esperta. Sabe 

de tudo. Eu aprendo muito com ela. Fico imaginando como seria se eu fosse 

filha de pessoas menos capacitadas para me criar, me amar. Tenho certeza que 

agora estaria em um hospital, um asilo para deficientes. Mas Deus preparou a 

minha mãe para cuidar de mim. 

Meu mundo é fisicamente muito limitado, mas graças a minha mãe, não tem 

limites. Já li inúmeros livros, sempre com a ajuda dela. Tenho um gosto muito 

específico por músicas clássicas e filmes românticos, até sonho, mesmo sabendo 

ser impossível, com um rapaz que conseguirá ver o que sou por dentro e me 

dará um beijo tão puro e apaixonado que será capaz de me despertar. Aprendi 

inúmeras coisas nos canais culturais e gosto de acompanhar os jornais e saber o 

que acontece no mundo. Aprecio a natureza e sei o nome das arvores, 

folhagens, flores e ervas de nosso jardim, assim como de todos os jardins da 

vizinhança. 

Sei o nome dos vizinhos e conheço um pouco de suas histórias, tenho 

predileção pelas criancinhas, que não se assustam comigo, querem me tocar, me 

abraçar e minha mãe sempre deixa, ela acha que amor e carinho nunca são 

demais e ela está certa. Eu preciso de contato físico, assim como todo mundo, e 

ela entende isso muito bem, sempre me abraça, me beija, diz o quanto me ama e 

o quanto ela tem sorte de ter alguém como eu na vida dela. 

Quando eu era pequena, ganhei um gatinho, ele me faz companhia, ronrona 

quando estou feliz e se esfrega em mim quando estou triste. Amo também 

todos os animais e eles parecem gostar muito de mim. Minha mãe me leva 

sempre pra visitar o zoológico e algumas fazendas. Ela me leva na praia e me 

coloca deitada na areia molhada, com as ondas lambendo meus pés. Amo sentir 

o vento em meu rosto quando ela corre, empurrando minha cadeira. 



Ela acha que eu não sei, mas eu percebo todo o trabalho que ela tem comigo. 

Vejo o quanto ela queria que eu fosse normal. Noto como está cansada, como se 

dedica incansavelmente para me dar tudo o que eu preciso. Cada segundo que 

tira do cuidado que ela teria que ter consigo mesma para se dedicar a mim, eu 

vejo tudo. Penso se ela seria mais feliz se eu não existisse. Ela com certeza teria 

mais tempo livre, mais horas de sono, mais lazer, talvez praticaria algum 

esporte. Quem sabe trabalharia em algo empolgante. Sempre penso sobre isso. 

Ela seria mais feliz se eu não existisse? Mas não posso perguntar isso para ela. 

Eu faria tudo por ela, se pudesse. Retribuiria cada sacrifício, cada carinho, cada 

lágrima. Só posso tentar viver da melhor forma possível, aproveitando tudo que 

ela faz por mim. Minha forma de retribuir é sendo feliz e plena, algo que ela 

sempre me diz pra ser. Sei que o maior presente que posso dar à ela é ser feliz. E 

eu sou, graças a ela. 

O sol de inverno tocando minha pele me dá uma sensação de aconchego e paz. 

O vento gelado brinca com meus cabelos que tem mais movimento do que eu, 

sorrio por dentro, penso na vida, na sorte, no amor. Penso em tudo que tenho, 

tudo que sou. Fico feliz por existir, fico feliz por estar viva. Uma abelha pousa 

em meu nariz, não sinto medo, observo atentamente seu corpinho tão 

maravilhoso, as asinhas perfeitas e as cores tão harmoniosas. Ela tem o seu 

propósito na vida e eu também devo ter o meu. Sei que um dia chegarei a 

decifrá-lo, claro, com a ajuda da minha mãe. Ela é meu sol de inverno. 

Dedico esse conto à todas as mães, em especial para a minha, que faz 

aniversário hoje. 

 

 



 

QUERIDO AVÔ, 

 

O senhor se lembra da promessa que minha mãe lhe fez muitos anos atrás, de 

cuidar dos seus irmãos mais velhos, solteiros, quando não pudessem cuidar de 

si mesmos? Pois então, fico feliz em informar que ela vem cumprindo à risca 

essa promessa e agora que ela já não é mais uma moça, estou dando 

continuidade a esse compromisso. Devo enfatizar que não tem sido fácil cuidar 

de meus tios avós e, conhecendo seus irmãos como ninguém, o senhor há de 

concordar comigo. 

Tia Clotilde, como o senhor já sabe, morreu faz alguns meses. Ela não era de 

todo ruim, na verdade o que foi ruim foi ver os estragos que a senilidade fez a 

tão exemplar criatura. Pois desde que se formou no colégio, dedicou sua vida 

ao magistério, cuidou de sua mãe idosa e palpitou, com a superioridade de 

primogênita, nos assuntos familiares de todos os irmãos. Os sobrinhos não 

apreciavam a austeridade e o altíssimo moralismo da tia solteirona, mas todos a 

respeitavam e procuravam manter sempre uma distância segura. 

No fim, a tia não era nem a sombra do que fora outrora. Presa à cama com 

amarras de enfado e correntes de velhice. A pele, fina como papel de cera, mal 

cobria veias e ossos, e o cabelo finíssimo se assemelhava a painas esvoaçantes. 

Descansou, coitada. 



O senhor não se surpreenderá em saber que tio Alberto continua cada dia mais 

detestável. Alcoólatra e teimoso, passou a vida toda se aproveitando da sombra 

protetora da irmã, que lhe proporcionava uma vida sossegada, sem um mínimo 

esforço da parte dele. Agora que está sozinho, está insuportável, toda a falsa 

aparência de respeitabilidade se foi. Mas vamos logo ao motivo que me 

inspirou essa carta. Quero muito acreditar que o senhor não sabia de nada que 

irei agora contar. 

Logo que tia Clotilde morreu, fiquei responsável por organizar seus pertences e 

doar suas roupas para o asilo, assim como colocar em ordem seus poemas e 

quem sabe, no futuro, tentar uma publicação. Tio Alberto tornou essa tarefa 

insuportável, chorando sobre cada peça de roupa, móvel, papel. Parecia até que 

estava me vigiando. Para continuar meu trabalho, confesso que dei um copo de 

leite com um calmante poderoso que apagou o tio na hora. Aproveitando a 

calmaria, continuei meu garimpo e achei no fundo da cômoda que servia de 

repouso a seus escritos uma caixa comum, de madeira polida, com um pequeno 

cadeado guardando seus segredos. O senhor não pode me culpar por abrir, já 

que eu tinha que descobrir do que se tratava, a fim de dar melhor destino ao 

conteúdo. 

Abri a caixa, não sem alguma dificuldade já que não estava na posse da chave. 

O que descobri me deixou chocada; dentro daquela pequena caixa comum e 

ordinária se encontrava a história toda de uma mulher. Documentos, 

fotografias, cartas, históricos médicos, desenhos, uma infinidade de tesouros 

que uma mãe zelosa guarda de suas crianças. Gostaria de enfatizar o quanto eu 

desejo que o senhor não tenha tido um conhecimento prévio desses fatos pois a 

mulher cuja vida se resume nessa caixa é filha de tia Clotilde. Se meus olhos 

não tivessem visto a certidão de nascimento, não teriam acreditado. 



Não consta o nome do pai. Teci inúmeras hipóteses sobre ele. Teria sido um 

grande amor da juventude? Se foi, por que não assumiu a criança? Será que a 

tia foi vítima de alguma violência? Um abuso? Tremo só de pensar nessa 

possibilidade. Pela data de nascimento, tia Clotilde não havia ainda completado 

os vinte anos quando deu à luz a criança. O senhor era, então, apenas um rapaz, 

não se lembra de nada suspeito? Ou sempre soube e ajudou na ocultação dos 

fatos? Como fizeram? Tia Clotilde foi passar um tempo com parentes distantes, 

como nos livros e filmes? O pior, entretanto, é que segundo entendi dos laudos 

médicos, a criança nasceu com a síndrome de Down e foi entregue a um lar 

para deficientes assim que nasceu. Como puderam fazer isso? Eu sei que era 

outra época, as coisas eram muito mais difíceis, mas nada justifica abandonar 

um bebê num lugar desses, o senhor não acha? Como ninguém nunca soube 

disso? Tio Alberto sabia? Foi por isso que me vigiou tão de perto? 

Contei só para minha mãe, e fiz isso unicamente por descobrir que a prima 

Bernadete ainda está viva e residente no mesmo lar até hoje. Não dá para passar 

ao papel a incredulidade de minha mãe, o choque foi enorme. Ela garantiu que 

ninguém sabe sobre essa história e estamos em um impasse sobre tornar 

público ou não. Como poderíamos deixar uma prima morrer em um lar para 

deficientes? Ela tem hoje setenta e quatro anos, deve se sentir sozinha, 

abandonada. Por outro lado, como poderíamos manchar a reputação impecável 

de tia Clotilde? 

Não se aflija, querido avô, sei que o senhor não poderá responder nenhuma de 

minhas perguntas, mesmo assim queria desabafar. Precisava contar tudo ao 

senhor, mesmo sabendo que provavelmente já tenha ciência de tudo no lugar 

onde está. Saiba que sentimos muito a sua falta. 

Com carinho, 



Sua neta, 

Alícia. 

PS: Minha mãe e eu fomos visitar a prima Bernadete. Não nos apresentamos, 

fingimos ser voluntárias conversando com os internos. Devo admitir que a 

encontramos em ótimo estado físico e mental, conversamos longamente com ela 

e perguntamos como era sua vida, se conheceu sua mãe… Sua resposta nos 

deixou aliviadas. Parece que tia Clotilde e o Tio Alberto iam visitá-la com uma 

regularidade espantosa ao longo de sua vida. A tia se fez presente, ajudou em 

sua extrema educação, deu todo amor e carinho que qualquer filha merece. 

As enfermeiras disseram que quando a tia parou de visitar, por causa da idade, 

a prima Bernadete sofreu muito, não entendia o porquê da ausência da mãe. 

Mas logo essa tristeza se acalmou e uma resignação silenciosa tomou conta dela. 

Perguntamos sobre como foi crescer no lar e ela respondeu que sua vida foi 

ótima, cheia de amigos e pessoas queridas. Perguntamos se ela não preferia 

viver com sua família ao invés do lar, e ela respondeu prontamente que não, 

pois no lar eles podiam cuidar de suas necessidades melhor do que alguém 

mais poderia. 

Não tenho certeza se acredito em tamanha ventura, em se tratando de um lar 

para deficientes, mas não tenho outros meios de descobrir a verdade. 

Resumindo, está e sempre esteve satisfeita e feliz. A reputação de tia Clotilde 

está a salvo. Resolvemos deixar tudo como sempre esteve. 

 

 

 



 

OBSESSÃO 

 

Abrigado no interior de meu carro, observei as pessoas que passeavam pela 

praça, tentando imaginar de onde estariam vindo, para onde iriam, se tinham 

família, amigos. Olhei atentamente sua fisionomia, as mais felizes sempre me 

atraíam, levavam-me a pensar que conseguiram tudo o que queriam da vida, 

tudo o que haviam planejado.  Infelizmente não conseguia achar pessoas felizes 

com tanta facilidade, já passara das cinco horas da tarde e eu não havia 

encontrado ninguém ainda. 

Quando estava prestes a desistir e voltar para casa, uma mulher na plenitude 

dos seus vinte poucos anos chamou minha atenção. Longos cabelos loiros 

presos em um rabo de cavalo, vestia-se com roupa de ginástica. Seu caminhar 

era pensativo, um leve sorriso formava-se em seus lábios, combinando 

perfeitamente com a expressão sonhadora em seus olhos. Era ela. 

Liguei meu carro, um discreto Fiat Uno preto com vidro fumê, e fui seguindo 

de longe a garota escolhida. Virou várias esquinas e foi para a parte residencial 

da cidade, destinada à classe média baixa, parou em frente a uma casa simples, 

com varanda pequena, um gramado, algumas roseiras. Abriu o portão, pegou 

as correspondências da caixa do correio e entrou. Fui para casa, no outro lado 

da cidade, uma euforia tomou conta de mim, minhas mãos suavam, meu 

coração parecia querer explodir, respirei fundo e segui adiante. 



Em um mês de constante vigilância à casa de Marília, descobri muitas coisas 

sobre ela, é casada com um homem alto, magro e trabalhador, que sempre 

abraça e beija a esposa antes de ir para o trabalho. Uma vez por semana ele 

chega em casa com um buquê de rosas e uma caixa de doces. Eles têm uma 

filha, de uns cinco anos, Ana Lívia, loira e linda como a mãe, mas com os olhos 

verdes e meigos como os do pai. Não recebe visita de muitos amigos, na 

realidade são poucos, mas fiéis. Parece não ter nenhuma religião, não praticante 

pelo menos, tem um cachorro poodle pequeno. Eles são uma família feliz. 

Perfeito para os meus planos. 

Hoje, uma sexta feira, seis horas da tarde, será o grande dia. Estou de tocaia na 

mesma praça, logo ela virá de sua caminhada habitual. A espera produz um 

efervescer em meus hormônios, sinto uma excitação crescente em meus 

sentimentos, a adrenalina faz a pulsação de meu coração ensurdecer os meus 

ouvidos. Lá está ela, com a mesma roupa de ginástica, uma calça legging preta e 

rosa choque e uma blusinha de lycra preta, sem mangas. 

Sigo-a e estaciono meu carro algumas casas depois da dela, a rua está deserta, 

como sempre. Observo atentamente o portão fechado enquanto me preparo. 

Minhas mãos tremem de leve, um sorriso de felicidade não sai do meu rosto, 

uma gota de suor corre pela minha fronte. Estou alerta e vivo, sinto-me o dono 

do mundo, invencível, com um poder sobrenatural de dar ou de tomar a vida. 

Lá vem ela, com seu meio sorriso, pensando talvez no beijo que dará em seu 

marido logo que chegar em casa, ou no abraço que dará em sua filhinha. Mas 

isso quem decide sou eu, na verdade sua felicidade me irritava, ninguém 

deveria ser feliz assim. A tragédia é mais humana, a tragédia eu entendia, me 

fascinava. Aponto minha pistola 9 mm com silenciador assim que Marília para 

em frente ao portão, miro, respiro profundamente, me concentro e atiro, uma 

no coração e outra na cabeça. 



Estava acabado! Um frenesi de emoções quase me cega, mas ainda posso ver 

seu belo e esguio corpo tombar e cair pesadamente no chão da calçada, seu 

sangue formava uma poça purpúrea, seus olhos estavam abertos e olhavam 

para o céu. 

Ainda excitado e tremendo devido à intensa emoção que presenciei, dou a 

partida e pelo retrovisor posso ver Ana Lívia correndo e se debruçando sobre o 

corpo da mãe, sujando assim seu vestido branco com o sangue ainda quente. A 

tragédia enfim.  A doce tragédia mudaria para sempre aquela menininha que 

gritava segurando a cabeça baleada de sua mãezinha. 

Dobro a esquina e rumo calmamente até minha casa, com um prazer latente 

ainda percorrendo o meu corpo. Agora, mudarei de cidade e procurarei outra 

pessoa para que eu possa trazer mais da doce e triunfante tragédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O ESPELHO DE MORFEU 

 

Era a primeira noite que passava em minha nova casa. Minha primeira casa; 

agora sim podia me sentir adulta. Comprei um casarão antigo, já mobiliado, 

que precisaria de inúmeros reparos e reformas, mas ao invés de desânimo pelo 

trabalho e dinheiro que isso custaria, me sentia animada pela aventura. 

Escolhi um quarto que me chamou a atenção pela elegância superior. A janela 

estava aberta e um leve vento balançou as cortina de renda, que refletiram em 

um antigo espelho, curiosa, fui até lá e examinei cuidadosamente, era oval com 

moldura de bronze envelhecido, onde se viam figuras que deduzi se referirem 

ao deus grego Morfeu. 

O sono logo chegou, eu estava exausta. 

Acordei no meio da noite sem entender o porquê, estava sem sono. Levantei-me 

da cama, andei em direção ao espelho, parei bem em frente, o reflexo parecia 

envolvido em brumas. 

Coloquei a palma de minha mão sobre o espelho, senti sua fria e resistente 

superfície, o calor da minha pele aqueceu o vidro e inexplicavelmente senti que 

afundava, assustada, retirei-a apressada, “devo estar sonhando” pensei, respirei 

profundamente.  



Repeti o mesmo gesto e passados alguns segundos ela foi submergindo, fechei 

os olhos e atravessei o corpo todo de uma vez, quando abri, para minha 

decepção, estava novamente em meu quarto, nada havia mudado. 

Prendi a respiração enquanto via a porta se abrindo e um jovem rapaz 

entrando, parecia estar de pijama, calça de moletom cinza e camiseta branca, os 

pés descalços e seu cabelo escuro e muito liso em desalinho. 

— Você é mais bonita pessoalmente do que vista através do espelho. 

Olhei-o incrédula. 

— Como assim? Eu realmente passei através do espelho? 

— Claro que passou. 

— E onde estou então? Ainda se parece com meu quarto. 

Sorrindo e dando alguns passos, ele disse: 

— Você está no Mundo dos Sonhos. 

— Ah, então estou sonhando… 

— Não, você está acordada, só que no mundo dos sonhos.  

Fitei-o atentamente e me perguntei se ele era real. Cheguei mais perto, e à 

medida que me aproximava podia vê-lo mais claramente. Senti uma estranha 

sensação de já tê-lo visto antes, suas feições não me eram de todo estranhas. 

Seus olhos castanhos claros, cor de mel quase, tinham uma intensidade 

conhecida. 

— Eu já te vi antes? 



— Claro que já, você sonha comigo regularmente. 

— Mas eu não te conheço. Como posso sonhar com você? 

— Eu sou real, estou dormindo e sonhando agora, nós nos esbarramos aqui em 

sonho uma vez e depois disso foi fácil te achar. Mas estou surpreso em vê-la em 

carne e osso aqui. 

— Mas como você sabe de tudo isso e eu não? 

— Se estivesse sonhando você também saberia. 

— Assim como eu sonho que estou nadando, mesmo na realidade não sabendo 

nadar? 

— Isso mesmo! Eu sabia que você era muito esperta na vida real também. 

— Podemos fazer o que quisermos aqui? 

— Isso mesmo, não há limites para nossa imaginação e ação. 

— E parece tão real… 

— É real para você agora, lembra? 

— É mesmo… E já que estou aqui, o que tem para fazer? 

Ele me olhou sorrindo e pegou minha mão, me levou até a porta e antes de abri-

la disse: 

— A propósito, meu nome é … 

— João. Eu sei… me lembrei agora. 



Ele sorriu um sorriso lindo e disse que tinha certeza que eu não me esqueceria 

dele. Atravessamos a porta do meu quarto e estávamos na beira de um lago. 

— Onde estamos? 

— Você falou em nadar e me induziu a sonhar com um lago. Lembre-se que 

você está no meu sonho. 

Com um salto mortal de costas ele pulou no lago e me chamou. De jeito 

nenhum eu entraria em um lago. Parecia bem profundo e as águas eram turvas. 

— Você pode fazer isso, está no mundo dos sonhos onde tudo pode acontecer. 

Venha!! 

— Se eu morrer aqui o que acontece? 

— Você não vai morrer. 

— Mas se eu morrer? 

— Você acorda. 

— Você disse que eu não estou sonhando. 

— Vamos, qual é? Você me entendeu. Você volta para casa. 

Resolvi arriscar e pulei. Senti a água gelada, fiquei submersa por um instante e 

por puro instinto, consegui voltar à superfície. Estava nadando. 

Inacreditavelmente eu podia nadar. Aproveitei ao máximo a experiência e a 

sensação era maravilhosa. João observava minhas peripécias e sorria, boiava 

calmamente, como se estivesse deitado em sua cama. 

— Por que você fica aí boiando quando pode nadar de verdade? 



— Porque eu sei nadar muito bem de verdade, aqui eu venho para ver as 

nuvens. Olhe. 

Relaxei e boiei como ele e, quando meus olhos se acostumaram com a claridade 

do céu pude ver as nuvens de João. Eram sensacionais, rosa e douradas de 

todos os tamanhos e formas, nunca havia visto nuvens como aquelas. Uma 

sensação de paz tomou conta de mim, poderia ficar ali para sempre. 

— O que acha de chegar mais perto delas? 

— Como assim? Voando? 

— Mais ou menos. — Ele deu um meio sorriso que aguçou minha curiosidade. 

Quando eu menos esperava, estávamos dentro de um espaçoso balão, 

multicolorido. João aumentava o fogo e nos fazia subir. 

— Como viemos parar aqui? 

— Como em todos os sonhos! 

A paisagem era coisa de sonho mesmo, imensos campos cultivados com flores 

de todas as cores e formatos, todas alinhadas perfeitamente. Um horizonte 

repleto de árvores, algumas casinhas ao longe e até uma cachoeira ia 

diminuindo conforme íamos subindo. 

Um vento forte balançou o balão, me arrancando de meus pensamentos 

inquisidores. 

— O que aconteceu? 

— Acho que estou acordando… 

— Não me deixe aqui sozinha, como faço pra voltar pra casa? 



De repente estávamos novamente em meu quarto. 

— Como você sabe quando está prestes a acordar? 

— O sonho vai perdendo a sua força, não parece mais tão real. Você sabe como 

voltar agora. Nos vemos novamente no próximo sonho. 

Mal ele acabara de falar e foi perdendo consistência até desaparecer 

completamente. Atravessei o espelho e logo estava em meu quarto, de volta a 

realidade. 

Sentia-me igual, não havia diferença alguma, pelo menos em mim mesma. Fui 

até minha cama, deitei, olhei as horas no celular e já eram dez para as seis da 

manhã. Muito cedo ainda, e eu nem tinha dormido. Assim que meu corpo 

relaxou, adormeci profundamente em um sono sem sonhos. 

O alarme do despertador me acordou às oito da manhã, ainda sonolenta a 

primeira coisa que me veio à mente foi João e o sonho que tive. Será que foi 

tudo real? De súbito me levantei e corri até o espelho, coloquei minha mão 

sobre ele e esperei. Nada aconteceu. Fiquei desapontada por um momento, mas 

logo minha mente formulou muitas explicações. Podia funcionar só de noite. 

Foi a melhor explicação que achei então me contentei com ela. 

Vesti-me rapidamente com roupas leves e confortáveis, próprias para uma 

grande faxina. Não imaginei que fosse tão difícil, a casa estava fechada há 

muito tempo e a sujeira se acumulou por anos e anos, deduzi que precisaria de 

uma ajuda especializada. Desisti de tentar limpar tudo sozinha e liguei para 

minha mãe, que tem o número de muitas agências especializadas em limpeza. 

Ela tentou me persuadir novamente a deixar essa loucura de morar sozinha em 

outra cidade e que eu devia reconsiderar o recente fim de meu noivado. 



Ela nunca entendeu o que se passou comigo naquela noite, quando sem razões 

aparentes rompi meu compromisso às vésperas do casamento. Na verdade, 

nem eu mesma conseguia entender o que havia me motivado a tão drásticas 

mudanças.  Lembro-me perfeitamente de estar olhando para ele, meu 

namorado desde a infância e simplesmente não suportar imaginar que minha 

vida iria se pré-estabelecer para sempre. Era a vida que haviam preparado pra 

mim e não que eu sonhava ou buscava. Eu queria viver por mim mesma, ser eu 

mesma, crescer. 

Consegui o contato de uma agência e contratei-os para o trabalho. Livre da 

faxina, resolvi dar uma volta pela cidade. Quando voltei, o casarão parecia 

outro, estava limpo e organizado. Dei de ombros e fui para meu quarto, subi as 

escadas correndo, abri a porta e olhei diretamente para o espelho, que estava lá, 

imóvel, brilhando na meia luz do fim de tarde. 

Deitei com a mesma roupa que cheguei em casa e imediatamente estava 

dormindo. Acordei, tudo estava escuro, olhei as horas no celular e já eram onze 

horas da noite, dormi muito, nem senti o tempo passar. Levantei-me e fui direto 

para o espelho. 

Passei pelo espelho como se fizesse isso sempre, com toda naturalidade do 

mundo. Novamente estava em meu quarto, igual, mas diferente. Fui até a porta 

e abri lentamente, me perguntando quem eu iria encontrar e que aventuras eu 

iria experimentar. 

Do outro lado da porta eu vi um corredor escuro, sombrio, não tinha ninguém a 

vista, fui procurando pelo João, mas  a certa altura qualquer pessoa serviria, 

desci uma escada e passei por vários cômodos  até que vi uma luz, entrei na 

minha cozinha e vi um homem de pé apoiado na pia com uma caneca de café 

nas mãos. 



— Quem é você? — Perguntei relutante. 

— Sou eu. Quem mais poderia ser? — Respondeu o homem com ar divertido. 

— João? Você está diferente… 

Enquanto olhava para ele, ia me convencendo que era mesmo o João, só que um 

pouco diferente, e fazia sentido mesmo, eu acho, nos sonhos as vezes somos 

diferentes da vida real. Enquanto pensava nisso, vi várias baratas saindo do 

ralo da pia e subindo pelos braços dele, rapidamente ele ficou coberto por 

aqueles bichinhos asquerosos, eu fiquei lá em pé, só olhando, horrorizada. Saí 

correndo. 

— Socorro, me ajude! — Ele gritou desesperado 

Parei e olhei para trás. 

— É um pesadelo, socorro, você sabe que tenho que acordar, por favor me ajude 

a acordar! 

— O que eu faço? — Gritei de longe. 

— Pegue aquela faca e me mate, que eu acordo. — Disse ele apontando uma 

faca enorme no balcão. 

Não sabia o que fazer, um pesadelo era tão horrível, imaginei o que eu sentiria 

se estivesse no lugar dele, com certeza iria querer acordar na hora também. Mas 

matá-lo? Será que eu conseguiria?  Relutante voltei para a cozinha e vi ele se 

contorcendo tentando se livrar das milhares de baratas. Decidi que o ajudaria a 

acordar. 

Peguei a faca, fechei os olhos e cravei-a em seu peito. Imediatamente as baratas 

desapareceram e ele caiu no chão com o espanto no olhar. Corri 



desesperadamente, subi as escadas, entrei em meu quarto, passei pelo espelho 

rapidamente e me joguei na cama. 

Acordei me sentindo estranha, sonhei o resto da noite com o que havia 

acontecido com o João. Quando estava descendo as escadas a campainha tocou. 

Abri a porta. Minha mãe estava toda sorridente com uma mala aos seus pés. 

— Filha! Que saudade! — Ela disse me abraçando. 

— Mãe? O que você está fazendo aqui? 

— Como assim, filha? Eu te liguei ontem avisando que eu viria, lembra? — 

Disse ela me olhando de um jeito estranho. 

— Não mãe, eu te liguei pra perguntar o telefone de uma empresa de limpeza, e 

você até disse que era pra eu voltar pra casa… 

— Que isso, minha filha? Você está bem? Aqui é a sua casa, a casa que o João 

comprou e mobiliou pra vocês. Aliás, como foi a lua de mel? 

Fiquei olhando minha mãe entrando e colocando a mala perto da escada, 

imaginando qual de nós duas estaria ficando louca, e pelos acontecimentos 

recentes comecei a desconfiar que era eu. Minha mãe me olhou com uma 

preocupação genuína, colocou a mão em minha testa e disse: 

— Onde está o João, querida? 

— Não sei…  —  Disse sem saber o que estava acontecendo comigo. 

— Vou pegar um copo de água pra você, meu amor, acho que você está meio 

confusa… 



Vi minha mãe indo em direção a cozinha e um terror tomou conta de mim, o 

que estava acontecendo afinal? Escutei minha mãe gritando. Corri até a cozinha 

e vi o João caído no chão, com uma faca enorme cravada no peito, igualzinho eu 

havia deixado, no mundo dos sonhos. 

— Luíza, o que você fez? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O NASCIMENTO DE UMA MÃE 

 

Quando percebi o resultado positivo no teste de gravidez, eu chorei. Não foi de 

alegria. Não, não foi de tristeza também. Foi de medo. Meu marido perguntou 

se eu não estava feliz, afinal, depois de seis anos de casados, iríamos ter nosso 

bebezinho. Ele não entendia. Como poderia entender? Como eu iria explicar 

que naquele momento eu morri? Não, não estou exagerado. Naquele instante 

em que vi os dois pauzinhos indicando que eu estava mesmo grávida, tudo que 

eu conhecia, minha identidade como mulher, meu estilo de vida, meu conforto 

e tranquilidade morreram. Dali pra frente eu iria ser gestada para uma vida 

nova e desconhecida e então, quando o bebê nascesse, eu iria nascer também. 

Uma mãe, novinha em folha. 

Sabe, ninguém te prepara para uma coisa dessas. Uma mudança tão profunda 

em quem você realmente é. Uma vez que a mãe nasce, é mãe até a morte, 

mesmo que perca seus filhos. Nunca deixa de ser mãe.  E como em todo 

nascimento, dói. E dói muito. 

Na minha gestação, tanto eu, quanto o bebê, passamos bem. Claro que depois 

do choque, medo e desespero inicial, o luto que senti por mim mesma foi 

passando e um sentimento novo foi aflorando. Ansiedade.  Não via a hora de 

nascer de uma vez, não gostava de me sentir incompleta. E é claro, queria muito 



que meu bebê, que logo descobri que seria menina, nascesse também. Desejava 

ver o rostinho dela. 

Fiz questão de ler tudo que achava sobre o nascimento e o puerpério, sobre os 

cuidados com o bebê, sobre a saúde mental da mãe depois do parto, que aliás, 

era motivo de completo desespero. O parto. Eu achava que não seria forte 

psicologicamente para uma coisa tão traumatizante quando o parto normal. 

Minha vontade era fazer uma cirurgia. Rápida, asséptica, psicologicamente 

indolor, livre te toda vergonha e humilhação que o parto normal parecia ter, 

para mim, mãe em gestação, nascer em parto normal seria brutal, na minha 

imaginação, é claro. 

Quando minha filha estava pronta pra nascer, ela demorou 42 semanas, vi que 

não tinha pra onde correr, havia chegado a hora e eu iria nascer. Como uma 

mãe recém nascida pode ter condições de criar um bebê recém-nascido? Logo 

eu descobriria. 

As dores foram fracas no começo, quase não senti nada nas primeiras horas. 

Entrei em trabalho de parto (sempre me perguntei o porquê do trabalho, agora 

eu já sei) no fim da noite, começo da madrugada, ainda tive que ir para outra 

cidade, na minha não estavam fazendo parto de pessoas pobres.  Minha sorte 

foi que a parte do trabalho começou quando eu já estava de camisola hospitalar, 

confortavelmente instalada em um pequeno quarto, tendo minha mãe sempre 

ao meu lado, coitada, passou a noite toda acordada comigo. 

Para meu azar, ou sorte, o parto seria mesmo normal. Pobre de mim, mulher 

tímida do interior, ficaria naquela horrível maca, com as pernas amarradas para 

cima, na frente de um médico desconhecido. Não tinha outra escolha. Era hora 

de nascer. 



A dor era tanta, que nem prestei atenção no médico que anestesiava e cortava 

minha área inferior. Para ajudar, ou atrapalhar, me deram oxitocina, e a dor 

triplicou, se isso fosse possível. O médico dizia: “empurra”. Quem já passou por 

isso sabe que empurrar é muito difícil estando deitada, mas passando o 

embaraço inicial, consegui colocar minha filha pra fora. Pude ver exatamente 

quando ela saiu. O médico segurou os pezinhos dela e ela ficou de cabeça pra 

baixo, então notei o tanto de cabelo naquela cabecinha. “Ela não está chorando!” 

foi a primeira coisa que eu, mãe recém nascida, disse. Como um choro 

profundo pela cria recém parida. O médico deu uma palmada de leve no 

bumbum do bebê e logo ela chorou. Foi o som mais maravilhoso que eu já ouvi. 

O primeiro sentimento que tive como mãe foi alívio. Um alívio enorme por ter 

conseguido colocar aquele serzinho tão esperado para fora do meu corpo. Eu 

me sentia poderosa. Invencível! Naquele primeiro momento eu estava dopada 

de oxitocina, me sentia feliz, tranquila, realizada. 

Quando recebi meu bebê nos braços, vi a quão frágil, pequena e indefesa ela 

era, e tive medo. Como eu iria cuidar dela? Ela chorava e eu não sabia o porquê. 

Não tinha ideia do que fazer. Quando o efeito da oxitocina passou, eu estava 

dolorida e preocupada. Agora sim minha vida de mãe começava. 

Como fiz um parto normal sem complicações, no outro dia já estava em casa. 

Não dormia um segundo sequer há duas noites e precisava desesperadamente 

dormir. Preparamo-nos para dormir, meu marido, eu e o bebê, mas acho que ela 

não estava nem aí para os meus planos ou necessidades. Ela chorou a noite 

toda. Agora me dói o coração ao lembrar que em determinado momento 

daquela noite eu, chorando junto com ela, tive vontade de jogá-la pela janela e 

pular logo em seguida. Quem sabe eu dormiria um pouco. 



Meu nascimento como mãe foi bem mais complicado do que o nascimento de 

minha filha. Eu queria parecer forte e não queria que ninguém notasse que eu 

estava exausta, confusa, que eu não conseguia amar aquele bebê que eu nem 

conhecia direito ainda, que eu queria desesperadamente que tudo voltasse ao 

que era antes. Se eu pudesse tinha devolvido o bebê ao fabricante.  Mas graças a 

Deus, assim como os bebês vão crescendo, assim eu também fui evoluindo, 

aprendendo e principalmente conhecendo profundamente aquele serzinho 

maravilhoso. E mesmo com todas as dificuldades enfrentadas (eu ainda não 

consegui dormir uma noite inteira até hoje) ter me tornado mãe foi a coisa mais 

maravilhosa, trabalhosa, dolorosa, majestosa e recompensadora que me 

aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POEMA AO VENTO 

 

Um vento forte, cheirando a hortelã, bateu em meu rosto, esvoaçou meus 

cabelos e trouxe voando um pedaço de papel. Nele li um poema: 

“O mesmo vento que traz a tempestade 

Leva o rancor e a melancolia embora. 

O mesmo vento que traz o perfume das flores 

Leva embora o choro de roubados amores. 

Deixe o vento soprar, abra o seu coração 

Se sorte tiver, um furacão entrará 

Transformará a paisagem, como após a tempestade.” 

 

Não estava assinado, não pude adivinhar o autor, gostei do que li. Parei e 

pensei, sempre gostei de ventanias e tempestades, acho que varrem a alma e 

lavam e purificam os sentidos. Fiquei sentindo o vento, vendo tudo que ele 

levava, raios e trovões começaram a clarear o céu. Grossas gotas de chuva 

caíram  em meu rosto. Fechei os olhos por um instante. Senti que fazia parte de 

tudo, do vendaval, da tempestade, do mundo. O pedaço de papel com o poema 

em minha mão se encharcou e se desintegrou. Não me importei, o poema já 

havia entrado em meu coração. 



AUTORRETRATO 

Sentada em sua cadeira confortável em frente ao computador ela se 

prepara para escrever, seus óculos estão tortos como sempre, mas 

ela não liga mais, não tem dinheiro para nova consulta ao 

oftalmologista e para o absurdo dos preços de óculos novos. 

Sua mente fervilha de ideias, tornando difícil escolher uma só.  Ela 

compara sua mente a um poço profundo e denso, cheio de ideias 

grandes e pequenas, bobas ou brilhantes, que nadam, borbulham e 

sobem para respirar ocasionalmente. 

Ela pega sua vara de pescar ideias e coloca isca no anzol, dá bastante 

linha e lança ao poço, logo uma ideia morde a isca, ela luta para 

coloca-la para fora, briga ferozmente com a vara e por fim consegue 

pescar uma ideia razoável, examina e disseca o pescado, entende e 

captura a sua essência. 

Quando dá por si, seus dedos já estão digitando, quase que sem 

interferência de sua mente, eles parecem criar, copiar e desenhar a 

ideia sozinhos. Estranhamente ela não consegue pensar ou formar 

uma frase sequer, sem ter seus dedos deslizando sonâmbulos pelo 

teclado.  

Quando acaba de escrever, lê admirada o texto e não acredita que 

foi produzido por ela e mesmo assim se sente frustrada, pois o texto 

é só um rascunho da ideia original, mas ela nunca desistirá de 



encontrar uma forma de retratar suas ideias com perfeição. Até lá se 

contenta em melhorar seus rascunhos e quem sabe um dia alcançar 

uma brilhante ideia e descrevê-la brilhantemente. 

 

Sou… 

Sou contrária ao que o mundo diz 

Sou contestadora do que o mundo mostra 

Sou pensadora em terra de manipulação 

Sou aprendiz em terra de verdades absolutas 

Sou o reverso da medalha 

Sou o outro lado da história 

Sou sentimento e não razão 

Sou romance mesmo fora de moda 

Sou poeta em forma humana 

Sou liberdade de expressão 

Sou amor em tempo de guerra 

Sou paz em tempo de ódio 

Sou o que fui destinada a ser 

Sou a alegria de viver 

 


