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PRAIA 

 

Evelyn Postali 

Desde o conselho da cigana Aguiar, navegava outros mares. Aqui, ali, acolá. 

Singrava à força e sangrava. Afogava a decepção de Alice. Em cada porto, uma 

viajante, em cada cais, uma alegria passageira, até encalhar, cansado, na praia 

de Dora, a sereia de Arapiuns, e morrer aos poucos, sem dar-se por conta, 

afundando na areia. 

 

Iolandinha Pinheiro 

Ia todas as manhãs para o mesmo ponto da praia, ajoelhava e fazia a prece 

repetidas vezes, olhando para o mar: 

— Devolva meu filho! 

Sandra Godinho Gonçalves 

Não é minha praia, ela disse a ele, enquanto observava de longe o grupo de 

nudistas adentrarem o mar! 

 

Fernanda Caleffi Barbetta 

Declarou seu amor nas areias da praia. Pena ter escrito bem na beirinha, onde a 

orla encontra o mar. 

 

 

 



Claudia Roberta Angst 

Não era sereia, mas desejava todo aquele mar. Tentou chegar até as ondas, mas 

fracassou. Com os pés queimados pela areia escaldante, retornou ao calçadão. 

Aquele não era o seu dia. Nem aquela a sua praia. 

 

Juliana Calafange 

Era um macho branco a me ensinar, a me humilhar, a me tomar, a me estuprar, 

na areia branca da praia, sob a nuvem branca no céu, o amor branco na cama, a 

me dizer, a me querer, a me melar de branco, me corromper, todos os dias. 

Impossível esquecer esse homem. Impossível perdoar a brancura da areia. 

 

Fátima Heluany AntunesNogueira 

— Já estou cansado das férias! Balbúrdia na praia, calor, vigiar criança, refeições 

fora de hora, dormir quase na manhã do outro dia… Não aguento! — reclama o 

marido. 

A mulher diz para o consolar: 

— Calma, meu bem! As férias estão acabando! Olha, quando recomeçar a 

trabalhar, vai ter muito tempo para descansar… 

 

Sabrina Dalbelo 

Até que enfim, terra firme! Da embarcação, ouvia o sussurro do vento e o 

farfalhar das folhas dos coqueiros. Preferiu a imensidão do mar a viver em uma 

praia deserta. 

 

Anorkinda Neide 

Não... Não esmoreceria. Não desistiria... o que eram uns tropeços aqui e ali para 

quem já pulara vários abismos? Definitivamente, não chegara até aqui para 

morrer na praia. 

 



Amana  

― Mas aqui? 

― Aqui mesmo! 

― Na praia? 

― E por que não? 

― Mas é que eu nunca... 

― Sempre tem uma primeira vez, não é? 

― É... 

― Então bora, que eu não tô me aguentando. 

― Não dá pra esperar chegar em casa? 

― Vá, é rapidinho... 

― Tá bom... ― e Alisson começou a espremer os cravos das costas do marido. 

 

Giselle Fiorini Bohn 

Planejara aquela viagem por meses. Nunca fora à praia, e sonhava com o 

momento em que estaria lá, olhos perdidos no horizonte, as ondas quebrando 

sobre seus pés. 

E o dia chegou. O sol veio suave, deixando a pele morna, e o vento acariciava 

seu rosto quando arremessou a aliança o mais longe possível água adentro. 

― Acabou, Omar. 

Sorriu, virou-se e foi embora. 

 

Paula Giannini 

Exausta, depois de uma vida a andar em círculos, não sentou na areia, não 

levou a concha ao ouvido. Ao contrário, aproximou-a dos olhos. E ali, dentro, 

finalmente pode (se) ver: Menina sentada na praia, pensando nas coisas da água 

e do mar. 

 

 



Vanessa Honorato 

Chegou à praia sozinha. Voltou acompanhada do Corona. 

 

Elisa Ribeiro 

Praia? Sem chance! Foi o que respondeu a gatinha manhosa ao cachorrão que só 

queria vê-la de biquininho na areia. 

 

Renata Rothstein 

Caminhava. A ânsia, quase dor, imperceptível, o disfarce de calma nos olhos 

perdidos, brilhando marcas imemoriais, tão semelhante ao mar, cofre de 

segredos, promessas, desistências. 

Chegou à praia, a água trazendo, tragando, levando e lavando seu tudo, hoje, 

nada. 

Seguir só seria sua sina. Sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPANADOR 

 

Giselle Fiorini Bohn 

O casamento morno de 28 anos exigia criatividade. Ela sugeriu brinquedos e 

apetrechos; ele se animou e apareceu um dia com uma fantasia completa, preta 

e branca, de empregada sensual - espanador e tudo. 

Não soou nada sensual o que a mulher o mandou fazer com o objeto. 

 

Sandra Godinho Gonçalves 

O deputado era um espanador, não porque fosse alto e magro, mas porque 

queria varrer a corrupção do país. Ao se eleger presidente, espanou as 

imundícies para debaixo do tapete. Só não deu para esconder a mansão que o 

filho tinha comprado com o dinheiro surrupiado do salário dos assessores. 

 

Anorkinda Neide 

O espanador está em desuso. Ele espalha a poeira enquanto mais sábio é 

eliminá-la. 

Assim também eu vou fazer: não vou só espanar a dor, não... Vou comprar logo 

um aspirador. 

 

Fernanda Caleffi Barbetta 

Sugeriu à amiga um espanador, mas nem a lava e seca 11 quilos seria capaz de 

dar conta de tanto dinheiro sujo. 



 

Fátima Heluany Antunes Nogueira 

O espanador corria pela casa em mãos hábeis. Mas, debaixo da cama, ficou 

impossível espanar tantos segredos. 

 

Claudia Roberta Angst 

Não sabia o que fazer com o que sentia. O amor, antes fadado a ser eterno, 

virou pó. Precisava agora de um espana-dor. 

 

Paula Giannini 

Glitter nos cabelos, espanador em punho, varreu com cuidado o delicado pó da 

noite anterior. E entre estrelas guardadas em caixinha de vidro, fez-se dia em 

um sopro divino. 

 

Iolandinha Pinheiro 

Foi presa por furtar o velho espanador da casa da patroa. Junto com o objeto 

encontraram também uma roupinha pobre de pano para a boneca improvisada 

que levaria para a filha. 

 

Evelyn Postali 

Depois da viuvez precoce, ficou tanto tempo sem satisfazer as vontades do 

corpo que, no dia em que encontrou sua alma gêmea, as amigas, percebendo a 

sorte grande e a certeza de final feliz, lhe deram de presente um espanador. 

No cartão, uma recomendação jocosa: use antes do evento para limpar a área de 

festa. 

 

Sabrina Dalbelo 

Exausta, abraçou o espana-dor. 

 



Renata Rothstein 

Durante anos teve as penas arrancadas. 

Dor - fosse para plumas luxuosas, ou para espanador de limpeza. 

O couro, arrancado do corpo hoje já tão sofrido, viraria bolsa. 

Ninguém via, mas havia lágrimas em seus olhos, tão tristes quanto 

conformados, enquanto sua vida de avestruz chegava ao fim. 

 

Elisa Ribeiro 

Depois que aprendeu a pilotar a vassoura, colocava o espanador na garupa e 

passava o dia nas nuvens. O marido que se virasse com a limpeza de casa. 

 

Amana 

Mostrou à esposa a fantasia de camareira. 

"Cadê a de amazona?" 

"Essa é mais sex. Se usasse isso sempre… ficaria louco todo dia por você." 

"…" 

Dias depois foi embora para Nova York, trabalho de camareira em hotel. 

Postava fotos com o inseparável espanador: "Agora ganho muito bem pra usar 

isso. #perdeu". 

 

Vanessa  Honorato 

Na solidão do isolamento, Bruna tornou o espanador seu maior companheiro. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/perdeu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEWFK2Cj_HSp1hdvj-ePKpXFNE4kZvcuyFwjh7JjHHgoteyRXyAnIajGKE0d7po17rDglAK2uhBsT59FdGh8-k8Nv62eIRdp15nHd0xXRNAlP1PSSJOwVoCyBZ3Z1CXwihVjmxiKbEffkcfJ0KCD0ElSSJXPnyDUSH6RWT-z5vg17vPKctGSVQ1AolRpknKY4&__tn__=R%5d-R


 

 

RESTAURANTE 

 

Fátima Heluany Antunes Nogueira 

No restaurante, antes que a xícara de café tocasse a mesa, minha irmã disse ao 

garçom: 

— Leve de volta, está frio! 

Poucos minutos depois a cena se repete na íntegra. Entretanto, a terceira xícara 

foi aceita, o que fez o garçom perguntar como minha irmã sabia que as outras 

xícaras estavam frias sem nem provar. 

— Porque seu polegar estava dentro delas — foi a resposta. 

 

Sandra Godinho Gonçalves 

— Restaurante! — um irmão disse ao outro. 

— Restaurador — vc quer dizer. Ao menos o português, aprenda a dizer 

corretamente, respondeu o outro ao observar a obra de vanguarda pendurada 

na parede da galeria, cuja intenção do artista ao fazê-la foi fugir com certo 

lirismo da dura realidade em que vivia! 

 

Fernanda Caleffi Barbetta 

Era presença requisitada naquele restaurante. Não precisava de reserva e nunca 

pagava a conta. Pena chegar sempre morto e ir direto pra geladeira. 

 

 



Claudia Roberta Angst 

Foi-se o pai, ficaram as dívidas. Panelas, pratos e muitos condimentos. Na reta 

durante o enterro, ele pensa. Restaura ante o caos, raciocínio e aura. O que resta 

a Duarte? Pensa, pensa, pensa. Descobre e sorri. Resta a dura arte: o restaurante. 

 

Iolandinha Pinheiro 

Largou seu bebê no restaurante e fechou a porta para que ele não a 

acompanhasse. Sempre passava por ali para vê-lo, bem de longe, gordinho e 

saudável. Foi só arrumar um emprego e dar um assovio para que ele corresse 

balançando o rabo. Agora sim, com o coração alimentado. 

 

Evelyn Postali 

Após perder a promoção de gerência para um "chef de cuisine" jovem, Jules 

vingava-se no preparo dos pratos dos clientes milionários do restaurante. Haja 

saliva! 

 

Giselle Fiorini Bohn 

— Uau! Por que você escolheu este restaurante tão chique, amor? 

— O que tenho para te dizer é tão deselegante que precisa de um contraponto. 

 

Amana 

O vidro da janela a separá-lo de seu maior sonho: fazer uma refeição completa, 

com tudo o que tinha direito, como aquelas pessoas. 

Em casa, a pergunta. 

Mãe, falta o quê pra gente "sê" pessoa dessas que come coisa boa no 

"resturante"? 

Se eu "subesse", guri. Vá, tome a sopa. 

Água, cebola e cenoura ralada. 

 



Paula Giannini 

Uma pitada de indiferença. 

Sessenta quilos de estupidez. 

Mistura feita. Mistura a frio. 

Deitada em lixo no restaurante, a tonelada de sobras é pedido perfeito para a 

insensatez. 

 

Elisa Ribeiro 

Detesto a Clarice, disse ao sair da aula cujo tema fora A paixão segundo G.H. 

No restaurante universitário, estranhou certa crocância no feijão à primeira 

garfada. No prato, a cara da barata defunta parecia mimetizar um sorriso; o de 

Clarice, vingada. 

 

Vanessa Honorato 

Essa é minha casa, tenho o direito de ficar aqui! - chiou o rato antes de ser 

massacrado pelo chefe do restaurante. 

 

Sabrina Dalbelo 

No restaurante: 

— Bom dia, senhor, o que vai querer? 

— Bom dia, vou experimentar o filé acebolado com salada de batatas e, de 

sobremesa, mousse de maracujá. E me traga uma água com gás, gelo e laranja, 

por favor. E um potinho de álcool em gel para a minha mesa. 

— Senhor, sinto muito, mas estamos sem filé, cebolas, batatas, mousse e laranja 

para a água. 

— Tudo bem, fico com a água. Não esqueça do álcool em gel. Obrigada. 

 

 

 



Renata Rothstein 

Aguardou pacientemente o movimento do restaurante diminuir. Assim que 

pode, aproximou-se, levantou a tampa da lixeira, e coletou os restos de comida 

que seriam o jantar de sua família. 

 

Anorkinda Neide 

Amava cozinhar, sonhou em abrir um restaurante popular e distribuir comida e 

amor aos necessitados. Foram alguns minutos de devaneio até chegar a van que 

trazia sopa quente aos desabrigados. Esta seria a única refeição do seu dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPEDIÇÃO 

 

Iolandinha Pinheiro 

Depois de meses em uma expedição arriscada até chegar ao meu coração, 

finalmente o alcançou, mas ele estava partido. Ainda não seria daquela vez. 

 

Evelyn Postali 

Ele estava sempre de passagem no setor de expedição. Empacotava-se todo dia 

na esperança de chegar a seu destino. 

 

Giselle Fiorini Bohn 

Na expedição de passaportes, ele se apaixonou pelo que viu na foto: nome 

estranho, sardas, um leve sorriso. 

Quando ela veio retirar o documento, ele já a amava. 

"Ufa, ficou pronto a tempo! Amanhã me mudo para a Islândia!" 

Ela sorriu e se foi, com um último olhar a quem poderia ter sido seu grande 

amor. 

 

Claudia Roberta Angst 

Sentia-se fortalecida, trilhando caminhos pelo próprio corpo. Bela expedição. 

Nenhuma culpa, reprovação, tampouco pudor. Valia-se da sempre corajosa 

atuação diante da vida. Era dona, senhora e revelação. 



Sandra Godinho Gonçalves 

A expedição pelo Novo Mundo foi um sucesso. Roubaram as especiarias, as 

riquezas e até a vergonha! 

 

Fernanda Caleffi Barbetta 

Foi convidada para uma expedição de ajuda aos necessitados. Então, ela ficou 

em casa, esperando que viessem. 

 

Fátima Heluany Antunes Nogueira 

Na escala do Exército, a expedição anual para o treinamento de tiro de longo 

alcance foi cancelada, mas o teste mensal de desempenho físico estava mantido. 

— Não é estranho que não queiram aprimorar nossa pontaria, e que estejam 

preocupados em garantir a capacidade de correr? — questionou um soldado. 

 

Amana 

Naqueles últimos instantes se lembrou de cada expedição feita em sua vida de 

pesquisas: Amazônia, Galápagos, Alasca, Antártida, Himalaia, Quênia... A 

maior e mais solitária viagem, porém, começaria muito em breve, assim que 

fechasse os olhos para sempre. 

 

Renata Rothstein 

Apreensivo e sabendo-se despreparado, seguiu na expedição. 

Afastou-se do ego e do falso conforto das luzes artificiais. 

Mergulhou. 

Ao encontrar a terrível sombra, entendeu: era ela a guardiã da chave para a 

liberdade. 

Retornou tão diferente que muitos até hoje juram que ele desapareceu para 

sempre. 

 



Anorkinda Neide 

Partiu em uma expedição com outras quinze pessoas para conhecer melhor a 

diversidade da fauna brasileira. A aventura foi abortada em poucas horas 

devido a dificuldades com a diversidade humana da equipe. 

 

Vanessa Honorato 

Trocou a mala grande por uma pequena: apenas escova de dente e algumas 

roupas. Nessas férias fará uma expedição para dentro de si mesma. 

 

Elisa Ribeiro 

Pensava que o ápice da expedição seria conquistar o cume, mas o clímax veio 

antes, entre os braços do guia, o ar rarefeito faltando, cordilheiras nas noites 

abrasadoras sob a lona gelada no acampamento base. 

 

Paula Giannini 

Teve a foto aprovada, a assinatura analisada... Só assim foi permitida a 

expedição ao corpo da amada. 

 

Sabrina Dalbelo 

No aplicativo da companhia aérea, procurava orientação sobre a expedição da 

bagagem. 

No chat, o atendente forneceu o endereço do aeroporto do destino. 

 

 

 


