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apresentação 
e todas as colaborações recebidas pela Sepé, o conjunto desta edição especial é o 

que de mais precioso já publicamos. Trata-se de envios de poemas, contos, crônicas 

e ensaios que apareceram nas páginas da revista antes de quaisquer outras. Como 

forma de retribuir essa confiança e também de garantir a permanência para além do 

que pode ser possível numa experiência baseada na internet, o resultado dessa edição é um item 

colecionável e que pode ser obtido por download por qualquer pessoa interessada. 

Em dois anos, o volume publicado pela Sepé não foi pequeno contando-se, além dos inéditos, 

textos e trechos de livros já publicados. Em efetivo, a proposta da revista tem sido uma tentativa 

de prolongar a vitalidade e atenção a publicações e a autores que, pelo açodamento cada vez 

maior do mundo informativo e do mercado editorial, parecem durar menos que o merecido. Por 

outro lado, a visibilidade momentânea muitas vezes também é insuficiente para que um número 

maior de pessoas interessadas na leitura e em conhecer a produção literária tenha tempo de fixar 

mais detidamente a sua atenção. Deste modo, queremos crer que colaboramos um pouco que 

seja no sentido de valorizar e fomentar o reconhecimento e a leitura tanto de autores inéditos 

quanto dos que têm feito ou fizeram parte direta ou indiretamente da história literária do Rio 

Grande do Sul. 

Evidente desde a escolha do nome, nunca foi segredo para ninguém a identificação da Sepé com 

o estado do Rio Grande do Sul. É sempre importante lembrar, todavia, que nunca se tratou de 

um projeto localista e, sempre que viável, publicou-se autores de todo o país. Se realizar a leitura 

e interpretação da diversidade cultural brasileira já é tarefa complexa, é preciso ainda lembrar 

que o espírito da Sepé nunca foi animado por uma ambição metropolitana e dar as costas ao 

interior e sua população sempre foi postura que procuramos evitar. O que sempre esteve no 

escopo da revista – e muito mais importante – é a tentativa de colaborar na ampliação da 

disseminação tanto de autores publicados quanto de inéditos, assim como participar no fomento 

a uma comunidade leitora e diversa afora o raio e mecânica dos grande negócios editoriais. 

Para além de tudo, editar a Sepé tem sido um momento de muita satisfação. Um momento 

privilegiado em que se torna possível prestar atenção à miríade de tendências e vozes literárias 

que nos formaram e seguem formando. A ideia, conforme a própria vida do índio Sepé, tem sido 

buscar um espaço de comunhão fraterna e solidária entre autores e leitores. A comprovação de 

que mais pessoas compreenderam esse propósito é a "materialidade" desta edição que 

colocamos à disposição dos interessados e devotos à leitura literária. 

 

Porto Alegre, agosto de 2021 

Lucio Carvalho 

D 
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 3 POEMAS 
ADRIANA BANDEIRA 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

Adriana Bandeira é psicanalista, membro da associação Clínica Freudiana, São 

Leopoldo, Rio Grande do Sul. Esteve a frente do projeto de humanização de um 

hospital 100%SUS, na cidade de Montenegro, nos anos de 2012 a 2017. Escritora, 

poeta, reside na cidade de Montenegro-RS. Autora de Chá das Cinco (editora 

AGE- 2005), livro de contos; autora dos contos: A Empregada e As coisas de 

minha mãe na coletânea da AJURIS- Bestiário-2010) e do livro de poemas Escritos 

de Calabouço (editora Patuá-2018). Produtora Executiva do Projeto Uai, Tchê!, 

show que reúne a musicalidade de mineiros e gaúchos, contribuindo com a poética 

do encontro, roteiros e textos do show e vídeos. 
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VINDO 

De onde venho 

dizem-me as coisas 

sobre o vagar calmo 

da esperança 

por um fio 

e quando não foi réstia? 

e quando não foi frio? 

o andar do sempre 

o andar do rio 

 

DEPOIS 

Depois do tempo 

sem que se chame instante 

momento 

lembro dentro 

lembro tanto 

e ainda quero 

qualquer sussurro 

barco 

vento 

como se fosse o voltar dos dias 

meio tonta 

sem inteiro gestos 

nasço inconstante 

verto 

verso 

por causa de qualquer coisa 

um grão 

um laço 

um vermelhidão 

embaraço 

ainda quero o que não concebo 

nas mãos 

tão longe está 

ser e vão 
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que nos lança como pássaros 

quero o impiedoso traço 

raso 

que desenha um horizonte 

incansável 

que nos quer 

o desejo é profundamente superficial 

infinitamente vôo 

fogo fátuo 

carnaval 

somente o dia 

do dia é fatal 

 

QUERO CORPO 

Quero a moldura da nudez 

desenhada 

na parede da outra fala 

como fotografia em segredo 

guardada 

a língua em sabor 

e gosto 

o cheiro macio do teu peito 

pescoço 

nas madrugadas 

como se fosse nuvem 

arcada 

depois da chuva 

dissipada 

quero corpo para a falha 

andante 

cansa o sonho 

a alma sem casa 
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 5 POEMAS 
ANDRÉ MARTINS 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

André Martins é publicitário, editor e redator do periódico on-line O Bah. 
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in memoriam 

sufocado sob violetas 

ele morreu silenciosamente 

não saiu no jornal 

não houve consternação 

seu nome era outono 

da tribo dos equinócios 

tinha os mais belos dias 

a luz preferida por monet 

boa temperatura para o tinto 

morreu como veio ao mundo 

entristecido 

sob a copa das árvores 

deixa folhas 

 

obsoletras 

assim como outras máquinas e pessoas 

a máquina de escrever tornou-se inútil 

peça de um mundo com pressa mecânica 

os datilógrafos 

o papel carbono 

a matriz de mimeógrafo 

e o errorex 

foram salvos no passado 

para copiar basta um ctrl + c 

para apagar é só deletar 

embora o erro insista em objetar 

 

leia antes de ler 

o sanatório e o nosocômio são subsubdivididos: 

cinco mil alas indefinidas para os sem razão 

desnudarem seu baú de algaravias perplexas 
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por labirintos de dimensões invisíveis 

eles mergulham em poças de paixões secretas 

desamarram os cadarços dos lugares-comuns 

explodem balões com acentos ortográficos 

circundam as horas em cirandas e novenas 

e empinam asas para catapultar os muros 

eis que são de matéria idêntica a dos poemas 

o diretor 

 

upgrade 

meu amor 

o amor virou commodity 

sem discussão 

aprenda a negociar na bolsa 

não não não não não não 

nada errado com a sua linda coleção 

digo bolsa dos novos valores 

o que o amor vale ou não 

suas flutuações diárias 

seus humores mercadológicos 

perceptíveis aos mais sensíveis 

procure entender meu amor 

o amor este de que falamos 

para a maioria dos investidores 

é um lance no pregão 

uma carta de crédito 

um débito em conta 

uma especulação 

 

memórias esquecidas 

de todas as coisas presas no caminho 

a olivetti lettera 32 penhorada para pagar aluguel 

os livros e os discos abduzidos por amigos queridos 

pessoa 

e.e. cummings 
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dois volumosos drummond 

de uma levada só 

– quem? 

de todas as coisas despreendidas 

aquela cor clarividente da manhã 

os lábios roxos de frio na porta do bar 

aqueles acordes de new chautauqua 

teu o que era eu 
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 4 POEMAS 
MARCO DE MENEZES 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

Marco de Menezes nasceu em Uruguaiana (RS) e vive em Caxias do Sul (RS). É 

autor dos livros de poemas As horas dragas (1999), Pés de aragem (2007), Fim 

das coisas velhas (2009) e Pequena madrugada antes da meia-noite (2016). 

Vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura nas categorias Poesia e Livro do 

Ano com Fim das coisas velhas, em 2010 e finalista em 2011,  

com Ode paranoide. 

. 
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introdução à contabilidade I 

quantos rostos esquecemos 
na parca destinação de comparsas 
que a existência provê aos visitantes 

de pai e mãe e irmãos 
e parentes mais próximos 
posto que se transladam 
de um a outro 
como um projetor de slides enguiçado 
os rostos escondem 
ainda que familiares 
um certo brilho esquisito 
ou uma opacidade de cera negligente 
sobre a tábua antiga 

do Seu Aquiles, o olhar racemoso 
desesperado, a cuia na mão enquanto raspa a terra com um graveto 

da guriazinha que era cuidada 
junto de mim, a bochecha machucada 
e da Rita, a que cuidava 
muito pouco 
a cal de um nariz de linhas magras 

do ancião 
(José? Getúlio?) 
que contava histórias 
sobre encarnação 
só os lábios limpos 
e em perpétua desculpa 
e da tia Zaida, irmã da Zoé 
um facho branco e baixinho 
como se passasse um bicho 
um vento um cabelo 

da dona do Tibola 
a delicadeza do buço 
ao anotar outra refeição 
na caderneta 
e da criança que enlouqueceu muito cedo 
fica justamente isso: 
não há rosto, essa 
lição maltomada 
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há alguns outros 
todavia 
não muitos 
 

os ternos de Charlie Parker 

o de xadrez fininho, cinza e preto 
que foi comprado há tanto tempo 
com os bolsos internos em pano verde 
ligeiramente pálido 
que tirava e apoiava na cadeira do quarto 
nunca em um cabide 
e que lhe sentava tão bem 

onde o papelzinho indecifrável do Minton’s 
[diríamos aqui “comanda” 
ou simplesmente “a conta”] 
com um mau haikai sobre a neve 
em que rolava e tornava a rolar 
atravessando a avenida até o parque 
e retornando 
a neve nas sobrancelhas 
para mais um take 
de “Tico Tico” 
ou “Cherokee” 

irmão de um outro papelzinho 
escrito por Helle Busacca 
a quem encontrou 
sem saber quem era 
em uma festa rica 
e de quem ficara amigo 
e amigo dos amigos 
ela que lhe dedicara sem dizê-lo 
um dos poemas de 
I quanti del suicidio 
ele já bem mortinho 

Chan na janela 
mostrando a pilha 
de ternos velhos 
como velhos planetas arremessados 
e dizendo 
que ele não vestiria mais 
nem este nem aquele 
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ele salvando um deles, de flanela 
macia e singela 
com certo corte beatnik 
em sua elegância oblonga 
muito requisitado pelos bateristas 
(Doc West, por exemplo) 
para compor o enchimento do bumbo 

a agulha atirada e buscada 
duzentas mil vezes 
dentro do bolso direito 
daquele terno negro 
como a um arpão ingênuo 
que esburacasse o mar indúctil 
e dele recolhesse uma enguia 
uma enguia que no final 
era seu coração falido e antracoso 
a volutear como uma sinfonia 
ainda não inventada 
que falasse de marinheiros e forcas 
de petúnias e arrependimento 
uma enguia que enfim 
retornasse seca à terra do Nunca 
onde Pree deveria estar agora 
coitadinha 
e onde ele nunca esteve 
emparedado sempre 
entre o Sempre e o Agora 

o terno azul 
que usara 
em uma memorável noite 
da qual já não lembrava 
noite em que lhe surgiu 
“Ko Ko” 
e da qual voltavam 
em trajes andrajosos 
retângulos de memória 
um luar sobre o dorso de um cavalo 
um inseto temeroso na haste de um jasmim 

não raro ele 
nesses melhores momentos 
mostrava seus olhos 
sem cristalino ou musculatura 
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ele e seus ternos 
eram uma tão-só noite 
onde a dor se encalhava 
permanentemente 
uma tempestade 
sem barcos 
entre o Sempre e o Agora 
 

beirando a linha temerária 

da caxias, vila dos lobos 
linha maternidade 
travessão barata góes 
terceira légua, galópolis 
até vila cristina 
e sebastopol 
fossem o que fossem 
viagens levianas 
a mais pura baldeação 

o caí sombrio 
como se pensasse 
uma rotina de famílias afogadas 

as aves singelas 
dormiam sacos brancos 
em árvores varridas 
pela enchente que não era 

o morto do joão puto 
e o dinheiro pro churrasco 
que estudantes franzinos 
jamais juntamos 

jantar o melhor nariz entupido do mundo 
em frente à cabeça de galló que lembra 
a de um lenin mais gordo 

uns barbantes coloridos 
que o licks trazia da petenatti 
e que nós falsos hippies 
esnobávamos nas lancherias 
sorvendo tussiflex 
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os zorrilhos esmagados pelas rodas 
não devolver mais 
o blusão da namorada 

tudo isso já foi água 
será água 
já se avista a imensa massa monstruosa 
nas tardes de quem vai 
como as águias 
beirando 
a linha temerária 
 

o Sapo 

poucos se lembrarão 
do Sapo 

foi a primeira pessoa que mentiu 
e eu não acreditei 
(as mentiras de verdade eram sussurradas, como sempre, e essa não era uma delas) 

o Sapo havia dito uma vez 
na preleção aos pequenos: 
o clube deu tudo pra vocês 
então joguem bem 

mas em verdade houve uma rifa 
que os pequenos exaustivamente venderam 
e da qual foram exaustivamente cobrados 

foi o Sapo também 
quem primeiro cobrou 
responsabilidades 
me sacando da lateral direita 
e me tornando goleiro 
função a cujas pedras 
fui inteiramente dedicado 

foi o Sapo 
com suas mãozinhas membranosas 
e unhas como luas minguantes por roídas 
o primeiro a quem notei assim 
com unhas tão escassas 
e sempre vi um Sapo 
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no colega pediatra 
e na dona do Tibola 

nunca soube o nome do Sapo 
ou pode ser que tenha esquecido 
ele já ia pelos 30 
quando treinava os pequenos 
para o futebol na pedra 
atividade das mais comoventes 
e das mais estúpidas que há 
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 4 POEMAS 
TATIANA CRUZ 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

Tatiana Cruz escreve poemas, faz colagens manuais, trabalha como jornalista e 

estuda poesia falada feita por mulher. É curadora do projeto 1MinuteSlam no 

Instagram, onde reúne e divulga o abrir voz poético de mulheres ao redor do 

mundo e co-fundadora do Sarau Nosotras, evento literário feito apenas por 

mulheres e exclusivo para frequentadoras mulheres.  

Autora de "Na minha casa há um leão" (2021). 
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CADA CORAÇÃO 

cada coração é uma casa assombrada ou um 
caleidoscópio 
lugar de armaduras, elefantes, bibelôs de viagem, 
aliterações, alguns ossos, um tanto de 
mágoa, os sonhos todos, a névoa dos sonhos 
todos até o café preto de toda manhã 
cada coração são mil corações em condição de 
transição, num salto. 
todos espelhos voltados para o centro de um único coração, que 
pulsa à mercê do enorme medo da 
solidão e do enorme medo de te ver 
afinal, coração casa assombrada ou caleidoscópio 
é como a própria casa do Tempo: 
acúmulo, momento e visão 

 
A CARNE DO POEMA 

eu vou arrancar da carne do poema um verbo que 
rime com um vaso que cai 
mas que não seja queda 
e sim beleza 
como é bonito um homem penteando o cabelo de 
uma mulher 
ou ofertando a prova de um doce 
ou assoprando de leve a ferida que sangra 
eu vou pegar o verbo ainda em sangue 
ainda em calda 
ainda em mecha 
e colocar numa caixinha de música 
dentro de um pacote com laço e fita 
com cartão em caligrafia de convite de casamento 
ou formatura 
qualquer evento 
e, em pompa, 
hei de te oferecer o verbo em coroa 
mas a coroa do poema pesa 
de dentro pra fora 
como a elegância pesa 
nas vísceras de quem a equilibra 
fica a carne 
então 
na poesia 
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SEM ANUNCIAÇÃO 

Tem coisas que se faz bem quietinho 
Na soleira da porta 
Sem bater 
Na calada das horas 
Sem a luz das vergonhas 
Na vigilância da noite 
Sem anunciação 
Gestar em silêncio 
O grito 
Aninhar em segredo 
O bicho 
Alinhavar sem alarde 
As palavras 
As meninas 
A saúde 
O terreno 
A colheita de amanhã 

 
PASSARADA 

No defeito fazer cama 
Afofar o travesseiro 
Cutucar 
A ferida 
Dormir mais cedo 
Me diz de mim, 
Meu pesadelo, 
O que vem depois do medo? 
Pássaros cantam coragens 
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 4 POEMAS 
GABRIELA SILVA 

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Gabriela Silva nasceu em São Paulo em 1978. É doutora em Teoria da Literatura, 

pesquisadora e professora de  Literatura Portuguesa do século XX e XXI. É autora 

de Ainda é céu, livro de poemas, publicado pela Patuá, em 2015. 
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Celebração primordial 

Na hora mais escura da noite 
Quando não há mais medo 
Nem esperança pela luz 
Tomei teu corpo 

Como se cada partícula da tua pele 
Me pertencesse 
e teu ritmo cardíaco 
ocupasse o som de todas as coisas 

e ficamos assim, a aproveitar a festa 
do espírito e da carne 
materiais dispersos e complementares 
que nos constróem 

mantenho-me acordada 
para contemplar teu corpo 
onde cada desenho 
é o pedaço de algum tempo distante 

se eu dormir e sonhar 
tuas longas pestanas 
vão captar meus sonhos 
cotejar meus desejos 

entre oliveiras e flores 
ficarei presa nas fitas 
nas cores da tua voz 
no brilho que ressoa enquanto descansas 

por que é infinito o celebrar primordial 
do que plantaste na terra do meu corpo 
uma colheita constante e farta 
que rompe jovem e casta a cada minuto 

 
Quântico dos quânticos 

Quem disse que te amo? 
O que aprecio com demasiada atenção 
(e deleite) 
É o movimento do teu corpo 
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Gosto da ínfima tremura 
Dos teus músculos 
Quando te desprendes por qualquer gesto 
Cotidiano e voluntário 

Teu andar messiânico sobre as águas 
E o estalar dos teus tendões 
Quando, num meneio de inquietude 
Te esticas para pegar algo, me comovem 

Teus braços tão cheios de ti 
Pernas longas, suspeitosamente exódicas 
Fazem pensar 
A respeito do que és ou onde desejas chegar 

Talvez apenas te movimentes 
Para não deixar o ar estagnado 
Ou a tua cinesia seja algo normal 
Afinal, somos animais em deslocamento 

Por observar a tua dinâmica silenciosa 
E absolutamente comum às leis da física 
(ciência repleta de entremesses e aproximações filosóficas) 
Chego a algumas conclusões 

Percebo, de forma nítida, 
Que não vês o diabo no meio do caminho 
A oferecer o conhecimento de tudo 
Ou a barganhar tua alma 

Não vês a mim 
Não vês nada 
Além do teu limitado campo óptico 
E a tua percepção nada sensorial 

Afinal, és qualquer coisa de 
imóvel frente ao universo 
Inerte ao desejo de amar e 
insatisfatório como fluxo sentimental 

Desvio meus olhos para o mundo 
Já não te posso ver mais 
Ao contrário do teu movimento 
Contínua é a dinâmica do tempo 
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Similaridades 

Que eu sou a que no mundo anda perdida 
Isso já sabes com demasiado conhecimento 
Ou que sou amiga da morte e da solidão 
Também são coisas que toda a gente percebe 

E na volúpia da imensa noite 
Amei-te sem medir o tempo, o espaço, o medo 
E do abandono irmã atenciosa 
Fiquei a prestar contas a poesia 

A cada verso escrito, não rimo, não conto sílabas 
Apenas procuro a palavra coberta de ouro que reluz 
A beira do abismo que são os teus braços 

Meu coração, catedral de carne, eco e desejo 
Abre-se ao mínimo suspiro 
Chave mestra de abrir e fechar vontades 

Já não te espera mais com a casa em flor 
Os livros abertos e a cama feita 
És sombra de olaias tristes 

Vagar de nuvem que sobre a planície, 
Que cobre a montanha, o lodo, o charco 
E fere a rosa, o tempo, a memória. 

 
Trópico 

A sombra de folha verde 
é verde também 
sobre a tua pele, 
tornando fria a superfície quente. 

É como se todos os corpos 
absorvessem o sol, 
tentando alcançar sua luz 
sem ferimento ou queimadura. 

E os buliçosos insetos 
buscassem no suor das frutas 
toda doçura possível, 
úmida e pegajosa. 
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Cada gota de líquido, 
sangue de animal, lágrima de flor, 
semente de um sonho qualquer 
torna-se taça de ouro, pulsão e fome. 

Já não sei as horas. 
Perdi o céu entre as folhagens. 
Besouros e grilos sossegaram, 
só escuto o roçar das abelhas nas férteis plantas. 

Algum animal espreita nosso sono. 
Talvez sejamos seu medo ou diversão, 
mistério de cheiros e sal cristalizado 
na saliva que deixou rastros e caminhos. 

Se eu despertar do torpor 
irei perder toda a eternidade 
escondida na floresta, 
nas patas de formigas, nas asas dos lepidópteros. 

Serei apenas alguém 
que viveu no calor de dias tórridos, 
e desejou o chão fresco e a água 
para se deitar e saciar a vida. 
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 3 POEMAS 
JOÃO ANTÔNIO SOARES NETO 

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

João Antônio Soares Neto nasceu em Santa Rosa (RS), é publicitário  

e músico. Publicou um livro de poemas artesanal, Arquitetura do Amor,  

no ano de 2014. Os poemas aqui apresentados são inéditos. 
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Finalmente 

Já não sei mais onde está o contrato, 
nem as armas, nem as asas de voar daqui. 
Eu tenho tudo deposto, como se roubasse 
para o meu próprio uso os teus pés 
e como usasse nos braços tuas mãos 
e olhasse a partir dos teus olhos e a tua voz 
estivesse cheia das minhas palavras 
para dizer-me como tu és, na verdade. 

Quem eu sou já não tem importância, 
nem quem eu era. Não sei olhar o futuro 
amanhã, nem o quanto ele me importa. 
Transmuto a mim mesmo num espasmo indolor 
para engolir tudo o que te aflige 
e ocupar, sem critérios, nas tuas entranhas, 
o espaço em que me deixaste crescer 
para que eu finalmente me aposse de ti. 

 
A caravana 

Foste comprar, perdeste o dinheiro. 
Saíste a nadar, deixaste as barbatanas. 
Partiste à desforra, esqueceste a espada. 

Trouxeste os cabelos, deixaste os espelhos. 
Calculaste os minutos, esqueceste os relógios. 
Fugiste ao silêncio, perseguiu-te o fremido. 

Arrastaste os pés, a estrada ruiu. 
Ergueste as mãos, já não havia mais céu. 
Gritaste, mas, como todo grito, em v~o… 

2 

Soubeste desde o princípio, e calaste. 
Fizeste-me entender do que já desistira. 
E perseguir-te quiseste parecer-me um dom. 

Foste buscar-me, a caravana sumira. 
Sopraste um encanto, desvaneci-me. 
Desesperaste, mas com que compostura… 
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Quiseste sentar e a cadeira quebrou-se. 
Deitaste ao chão, puxaram-te outras mãos. 
Pensaste que eu sobreviveria, eu n~o… 

 
Desde quando 

Desde quando essa morte nos ambiciona? 
E desde quando os animais passaram a agir de forma estranha? 
E as estrelas, quando passaram a nos insultar à distância? 
Desde quando não esperei mais e me perdi em meus passos? 
E desde quando desistimos ao centro do labirinto? 
E as fagulhas que o fogo faz, quando renunciaram a nós? 
Desde quando passamos a preferir os gradis à floresta? 
E quando nos decidimos pelo assassinato que nos preparavam? 
E a duração provisória da noite, desde quando nos foi o bastante? 
Desde quando nos mastros dos navios as fragatas já não descansam? 
E desde quando o horizonte se tornou tão inviável? 
E o passado, desde quando foi feito dele um refúgio? 
Desde quando foi indescritível dizer do modo pelo qual sobrevivemos? 
E desde quando a panaceia de tudo se tornou indiferente? 
E do que temos tido para sonhar, desde quando nos acordaram? 
Desde quando os calendários decidiram embaralhar-se? 
E as promessas que nunca fizemos, quando foi que se tornaram indispensáveis? 
E o que temos um do outro, desde quando nos permitimos furtar? 
Desde quando retomar o destino deixou de ser um suplício? 
Desde quando nos perdemos nos extremos a que nos compelimos? 
E isto que perdura, por quanto tempo nos permitirá sobreviver? 
Desde quando desacreditamos no que a doçura do hálito nos explicou? 
E desescrevemos a memória, como um pedaço de areia exposto ao mar? 
E o que fizemos do que mal víramos para além deste inconcebível terror? 
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 3 POEMAS 
LÚCIO HUMBERTO SARETTA  

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Lúcio Humberto Saretta é autor de O louco no espelho e Lições da barbearia, 

entre outros livros de narrativas curtas. Integrou a antologia  

Não Culpe o Narrador e Tudo soma zero: histórias de outros futuros.  

É bibliotecário e escreve para o site Olá Serra Gaúcha. 
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Uma aranha se esconde entre os meus livros 

Uma aranha se esconde entre os meus livros 
E vez por outra aparece atrás da estante 
Como um sol de raios negros exibindo 
Sua aparência monstruosa e fascinante 

E quando penso em me livrar da criatura 
Acabo preso em uma dúvida cruel 
A força bruta arruinaria os meus volumes 
Inseticida mancharia o seu papel 

Com olhos mórbidos, estrábicos e pacientes 
A invencível guardiã da biblioteca 
Vai tecendo a sua teia entre as palavras 
Enquanto o Tempo está tirando uma soneca 

Tanta coisa nessa vida eu aprendi 
E no fundo só restou uma certeza 
Nada sei sobre a tal filosofia 
Que habita os livros e a natureza 

Uma aranha se esconde entre os meus livros 
E nas sombras vai fazendo a sua mágica 
Apagando as lembranças do meu ser 
Arrastando o seu corpo sobre as páginas 

 
O sapo 

Quando a mansidão da noite 
Se esparramou sobre o jardim 
Junto ao rumor da fonte 
E a fragrância do jasmim 

Um grilo afoito cricrilava 
Escondido na penumbra 
Enfeitando o silêncio 
Depois de uma forte chuva 

Subitamente eu percebi 
Como se fosse uma pedra 
Impassível sobre a grama 
Junto às flores e à hedra 
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A figura de um sapo 
Fascinante e serena 
Exibindo lustro papo 
Sob a luz da lua cheia 

Que surgia entre as nuvens 
Com seus raios amarelos 
Enquanto o sapo vigiava 
O jardim pequeno e belo 

Não chamava atenção 
A estranha criatura 
Encostada no anão 
Que sorria com ternura 

Esculpido no cimento 
Com sua touca escarlate 
E a roupa bem cosida 
Por um hábil alfaiate 

Enquanto isso o pobre sapo 
Tinha ares de feiura 
Com o seu pescoço chato 
E a sua pele dura 

Assim mesmo era caro 
O sapo do meu jardim 
Pois o seu olhar bizarro 
Dizia coisas sobre mim 

Sendo tão sozinho o sapo 
E desprovido de beleza 
Nele eu encontrei de fato 
Um amigo na tristeza 
 

Por enquanto 

Por enquanto 
Que ainda tenho sonhos 
E pernas que conduzem 
Esse meu andar tristonho 

Por enquanto 
Que ainda tenho planos 
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E o lápis que desenha 
Esses meus versos insanos 

Vou seguindo 
Na espera do momento 
Em que eu veja uma saída 
Para a mágoa que está dentro 

De mim mesmo 
Com a débil esperança 
De encontrar em qualquer canto 
Minha aura de criança 

Outra vez 
E brincar nas águas calmas 
De um lago azulado 
Nos verões do meu passado, mas 

Por enquanto 
Que o sucesso não existe 
Ando só pela calçada 
Da cidade fria e triste 

Contemplando 
Velhos plátanos e prédios 
Mergulhado nas lonjuras 
De um inabalável tédio 

Que perfura 
Minha alma e no entanto 
Sigo alegre e paciente 
Por enquanto 
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 5 POEMAS 
 WANESSA MONTEIRO DE BARROS  

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Wanessa Monteiro de Barros é poeta e bruxa. Publicou e vendeu poemas por aí. 

Os poemas acima escolhidos são do inédito Dente-de-Leão. 
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6 

passo lenta no centro dos vendavais 
meus sonhos moram dentro 
das ventas dos cavalos 

com o fogo dos dragões abro picadas 
afago cães no vazio, rego flores miudinhas 
junto andorinhas ao conselho daninho 
das congregações 

entro no país das fadas 
lá onde a lambida da salamandra 
é prenda, amora derretida 
canto rupestre 
espinheira santa 
na luz bruxuleante 
das esquecidas 
lamparinas da mata 

enquanto seu lobo não vem 

 
7 

Ouço teus olhos brilhando 
nas lamparinas 
no cheiro do querosene 
que acende a casa 
nas candeias em brasa 
que alimentam o fogão 
e adivinho teus desejos 
mergulhados no grande tacho 
onde incendeio goiabas 
doces e maduras 
para incensar no futuro 
a pureza da tua língua 

Tua sombra 
desconhecida e mágica 
reina sobre o silêncio 
da minha vida 
bebo o ressonar distante 
das tuas noites 
com ouvido absoluto 
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e todo o ridículo das palavras 
que jamais ousei dizer 
saltam agora do meu coração 
como uma grande romã 
cravejada de rubís 
e descubro, num susto 
que amar 
também é caminhar 
feliz e sozinha 
entre as urtigas 

 
30 – Desejo de Jeca 

sim, eu só queria me deitar no chão 
sentir a graminha espinhuda 
e as pedrinhas castiças 
machucando as minhas costas 
o cheiro de bosta de vaca 
entrando pelas narinas 
o tempo besta 
parando nos meus olhos 
preguiçosas saudades de nada 
o jacu e sua família 
passeando pelo quintal 
onde as folhas desabam leves 
sobre o lombo e os croc-crocs 
das formigas 

é tão pequeno o que eu queria 
que não se vende em conserva 
e mesmo que vendesse 
por isso eu nada pagaria 
porque na pradaria 
aquilo de que gosto 
faço sozinha 
eu mesma 
de graça 

 
34 – Etiqueta 

das paixões que foram e já não são mais 
às vezes dizemos que nunca vieram 
que serão eternas as flores de agora 
ou futuros amores que ‘inda n~o se deram 
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afinal, quem é que quer mostrar-se 
mestre na arte de dizer adeus 
ou de ter sido abandonado 
com um pálido girassol 
no coração 
e ostentar, então 
na lapela 
um malmequer 
qualquer 
despetalado? 

 
45 

comprando cigarros na birosca, puxou conversa comigo um homem visivelmente pobre, 

roupas muito gastas e sujas, chinelo de dedo remendado com arame, pés grossos como raízes, 

mãos trêmulas e dois olhos verdes, imensos e tristes, boiando dentro de um rosto feminino que 
destoava, 

absurdamente, do pescoço atarracado que parecia afogar-se dentro do corpo musculoso, 
rescendendo 

a suor e bebida barata: 

Oi, dona, tudo bem? 

Tudo bem, e o senhor? 

A gente lá envém levando do jeito que Deus manda… A senhora é professora? 

N~o, n~o sou professora, n~o… 

A senhora tem muita cara de professora… 

N~o, nunca fui. Nem sabia que professora tinha cara… 

É uma cara assim de pessoa sofrida… lidar com gente n~o é f|cil… 

É, mas eu n~o sou professora, infelizmente… 

A senhora ent~o é artista, acertei? A senhora tem cara de artista também… 
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Artista viaja muito, né, vê as marvadeza toda que tem nesse mundo e fica com essa cara de 
gente triste… 

N~o, também n~o sou artista… 

Então quem a senhora é? 

Eu n~o sou ninguém, n~o sou nada, n~o… 

Ah, dona, Deus que me perdoe, mas eu também n~o sou ninguém, eu n~o sou nada… a 
gente é igual! Com todo respeito, a senhora pode me dar um abraço? 

E desatou em lágrimas sobre os meus ombros. Depois tomou o resto da bebida que estava no 
seu copo, virou as costas e sumiu morro acima, amarrado no seu fogo… 

Voltei para casa com a sensação de ter sido inquirida e abraçada por uma velha árvore do 
cerrado. 
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 4 POEMAS 
MICHELE C. BUSS 
v.1, n.3 - ago/out 2020 

Michele C. Buss é autora dos livros Não nos ensinaram a amar ser mulher (Class, 

2018), Sal, topázio e mercúrio (Patuá, 2015) e Mosaicos (Patuá, 2014), Michelle 

C. Buss nasceu em Jaguari, Rio Grande do Sul e mora em Porto Alegre desde 

2007. É graduada em Comunicação Social pela PUCRS e mestra em Letras pela 

UFRGS. Desde muito cedo imergiu no universo das artes, dividindo seu coração 

entre a música e as palavras. Começou a escrever poemas ainda quando criança e 

considera a literatura e a música como fragmentos do seu próprio ser. Michelle já 

contribuiu com diversas revistas literárias. Foi também integrante do conselho 

editorial da revista Gente de Palavra, Atualmente, é membro da Academia de 

Letras do Brasil/RS. Em 2019, foi finalista do Prêmio AGES e do Prêmio da 

Academia Rio-Grandense de Letras com o livro Não nos ensinaram a amar ser 

mulher. Ao lado de Clara Állyegra Lyra Peter, organiza o projeto Poesia pelo 

mundo, no instagram, destinado a divulgar trabalhos poéticos, traduções e 

fotografias. É também uma das co-fundadoras do Sarau Poetaria.  



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

43 
 

PLUVIÔMETRO 

A estaç~o é das plantas da chuva… 

Crescem ervas ombrófilas nos meus olhos 
e uma flor tropical violácea 
nos átrios do coração 
encharcados de pulso. 

Nos céus além da pele: 
tempo bom. 

Nos silêncios interiores: 
o medidor de chuva descontrolado 
em pleno estado de tormenta e 
pouco sol. 

Da instabilidade das pálpebras 
e da glândula lacrimal 
(100% de umidade no ar) 
floresce intensa a mata nublada. 

Do corpo da floresta densa verde 
vicejam cada vez mais versos… 

 
NEVA NAS PRAIAS DA LINHA DO EQUADOR 

a fome mordendo 
as entranhas de 
crianças 

o olhar indiferente 
aos cenários da dor 

carnavais 
de violência 

vozes ardendo 
em fogueiras 

colecionar natais 
em shoppings às custas 
de favelas mortas 
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a construção de um país 
com o sangue dos sem sobrenomes 
derramado 

sociedade transgênica 
de histórias tóxicas 

 
PERDIDO LIVRO 

sempre me verbo à beira dum descobrimento 
navegando em minhas águas astrológicas 
repletas de corais 
constelação de cão maior 
sal lunar 
e azul psíquico 
verbo marítimo 
e molecular 
infinito indefinido 
traçando mapas de dentro 
cruzando as horas 
luz que não se 
apaga 
onde tudo é nevoeiro 
e a incerteza é a fome 
que persegue esse nada-inteiro 

uma palavra apenas 
e me embarco 
meu coração 
é um barco-relógio 
atravessando o atlântico 

o retorno 
a vinda 
o reencontro 
a repartida 

para saber quem sou 

 
INVOCAÇÃO ÀS CHUVAS 

decompor o fonema 
e encontrar a canção azul dos brejos 
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sapos coaxam mantras 
em tardes de verão 
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 5 POEMAS 
ARMANDO MOURA FILHO 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Armando Jorge Ribeiro de Moura Filho nasceu em Curitiba (PR) em janeiro de 

1944, onde concluiu o colegial e ingressou na faculdade de direito da UFPR. Em 

1967, transferiu-se para porto alegre e aqui concluiu o curso de Direito em 1970, 

na UFRGS. Depois de seleção pública, foi admitido no quadro de advogados da 

Rede Ferroviária Federal SA. Posteriormente, lecionou, no ensino superior, as 

disciplinas de Teoria do Estado e Direito Tributário. Em 1992, mediante concurso 

púbico, ingressou na Justiça do Trabalho, 4a região, como juiz substituto. 

Aposentou-se em 2001. Interessado por literatura desde jovem, tem na relação de 

seus autores preferidos, entre outros, Machado de Assis, Graciliano Ramos, 

Dalton Trevisan, Sérgio Faraco, Rubem Fonseca, Raduan Nassar, Manoel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Hemingway, Carver, Salinger e Calvino. 

Começou a escrever, predominantemente poesia, no ano passado,  

quando contava com 75 anos. 
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CORAGEM 

Quero ter a coragem 
De enfrentar a dúvida 
Que nos faz humanos 
E de conviver com o desconforto 
Angustiante da incerteza, 
De não me refugiar no desespero 
Quando a confiança balançar, 
De continuar tolerante 
Quando a tolerância acabar, 
De não arriscar, quando 
Desnecessário correr o risco, 
De não ser arrogante na vitória 
Por mais contundente que ela seja, 
Quero ser tão altivo 
Quanto humilde, nas ocasiões certas 
E na medida exata, 
Quero ter força 
Para manter a mão estendida 
Quando você, amigo, a recusar, 
Não vejo a vida como um 
Jogo de azar, 
Antes disso, vejo-a 
Como compromisso. 
Amigos, irmãos, não é fácil 
Ser, mas é o que somos. 

 
TRISTEZA 

Sol, céu muito azul, 
Mas a tarde desta sexta- feira 
Est| envolta pelo frio… 
Tenho as mãos geladas, 
Os dedos duros, hesitantes 
Sobre o teclado; 
Assim está também o coração, 
Um tanto alheio, como estivesse 
Ouvindo – de longe vindo – um fado; 
É um dia de julho, pois de inverno, 
Ensolarado, mas a luminosidade 
É triste. 
Triste como a solidão iluminada de Hopper. 
Triste como é o fim de tarde, 
Como é sempre a partida, com ou sem despedida, 
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Como é o sentimento de desencanto que cada vez 
Mais o mundo provoca ou de impotência diante de forças que nos Dobram, 
Como é o gesto de quem, inconformado, pois fez uma partida quase Perfeita, 
Derruba no tabuleiro o destemido rei. 
É essa mesma tristeza, revoltada e mansa, 
Sempre densa, que me invade 
Por não estar aqui com você, 
Neste dia que tanto celebramos. 

 
SALTO 

Ainda não arranquei 
Do velho coração 
Um poema forte 
Que fale de nossa vida 
E sorte, alegria, desejo 
E morte 
Em ritmo crescente 
Até chegar a algum cume 
E de lá descer de repente 
Rodando, girando, no interior 
De enfurecido vórtice 
Reconstruir nossos passos 
Marcados nas areias e na neve 
Que juntos percorremos 
Sem saber se vivíamos um sonho 
Ou a realidade, pois não há 
Como, sem trapaça, separá-los 
Um sol ardente e inflamado 
Queima nossos corpos desnudos 
Ergue a chama colorida do desejo 
Rompe muros e diques do pudor 
E dá a essa indomável força 
O nome exato de amor. 
Não importa que tudo acabe em pó 
Pois é dele que seremos refeitos 
Não pergunte como 
Apenas tenha coragem : feche os olhos 
E salte. 

 
LORCA 

Não estava lá, 
Quem me contou foi o Carpeaux. 
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Os tiros que fuzilaram 
O indefeso Lorca, 
Provocaram assustadora 
Revoada de pássaros, 
Sábios, perceberam que ali 
Desapareceria o encanto 
E a beleza levaram 
Para outro lugar, 
Enquanto tombado no chão 
Ficava o poeta e o melhor 
Da brava Espanha. 
Sabemos, porém, que 
Em algum iluminado dia 
Aqui entre nós de novo estarão 
P|ssaros, liberdade e poesia… 

 
DIAS EM PORTO ALEGRE 

Dias dourados foram aqueles 
Que vivemos em Porto Alegre 
Sem pressa, sem febre, 
A roda do tempo girando 
Em ritmo que podíamos aproveitar 
A vida, o instante, o lugar… 
O futuro tão distante, 
Mero e quase improvável espaço 
De sonhos etéreos, sem matéria 
E sem aço, nada feito, nada pronto, 
Apenas remotas possibilidades; 
Numa palavra: um deserto 
À espera de um projeto ainda sem autor. 
Dor. 
Assim como não compúnhamos o futuro, 
( débil interrogação ) 
Não éramos seres pretéritos, 
Não vivíamos do ou no passado, 
Como fantasma desgarrado. 
Éramos feitos e construídos de presença, 
Calma, sim, mas intensa. 
Podíamos nos definir, com generosidade, 
Como p r e s e n t e s. 
E tal foi essa presença 
Que ainda hoje, ao ouvir seu nome, 
LIA, e você não responder, 
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Sinto que posso erguer-me e dizer, 
O que todos sabem, P R E S E N T E! 
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 5 POEMAS 
ROBERTSON FRIZERO 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Robertson Frizero é escritor, tradutor, dramaturgo e professor de Criação Literária 

em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi por três anos consecutivos jurado do 

Prêmio Jabuti. Seu livro de estreia, o infantil Por que o Elvis não 

Latiu? (8INVERSO, 2010) e seu primeiro romance, Longe das Aldeias (Terceiro 

Selo, 2015), foram indicados e agraciados em diversas premiações pelo Brasil, 

incluindo o Prêmio Crescer e o Prêmio São Paulo de Literatura. Seu romance, 

escolhido o melhor do ano pela Associação Gaúcha de Escritores em 2016, 

ganhará, em 2020, tradução para o árabe. Em 2019, Frizero lançou dois livros de 

poesias, À Minha Memória (Class, 2019) e O Amor é Essa Luz no Fim do 

Nada (Entrecapas, 2019). Está, no momento, preparando seu próximo livro de 

poesias,  intitulado Sagrado Coraçã, de onde são estes poemas. 
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Dioniso 

Do filho que um dia imaginara 
herdeiro do Olimpo e seu destino, 
Zeus tem aos pés o corpo do menino 
que o ciúme de Hera destroçara. 

Nas mãos, o que lhe resta: um coração 
tão puro e jovem, ainda a bater 
qual se pudesse assim reconhecer 
o pai que lhe gerou como um dragão. 

Para ofertar ao filho a eternidade, 
Zeus força à Sêmele, por alimento, 
aquele vil pedaço de saudade 

que o ventre humano transforma em rebento 
e então renasce em plena divindade – 
um deus do vinho e do esquecimento. 

 
Anúbis 

De um lado, o coração, este vaso sagrado 
das oito almas de nossa estranha eternidade; 
do outro lado, a pesar, a pena da verdade 
traçando o destino do corpo embalsamado. 

Se ao coração se move o prato da balança, 
o que morreu renasce ou vai ao paraíso; 
se a pena da verdade lhe rouba essa dança, 
o deus-leão devora-o, como é preciso. 

Por isso, oram os homens ao Senhor da Morte, 
Anúbis, deus-chacal, o divino barqueiro; 
cumprem seus rituais, temendo sua sorte – 
e ocultam o coração pesado e traiçoeiro. 

 
A morte de Krishna 

Oitava encarnação da divindade, 
divino pastor, protetor das almas, 
Sri Krishna – o Govinda, o Gopala –, 
para tornar mais justa a estranha guerra 
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por terra e orgulho, surgida entre irmãos, 
afasta-se das armas, faz-se apenas 
cocheiro da carruagem de Arjuna – 
o solitário herói da justa guerra. 
Mas o arqueiro se nega a lutar: 
do outro lado do campo de batalha, 
Arjuna vê seus pares e afetos, 
seus melhores amigos e seus mestres; 
e diante de Krishna, deus e guia, 
abandona seu arco, desolado, 
denunciando um coração aflito 
que não derramará do próprio sangue 
e, assim, renunciará ao reino amado. 
Krishna ergue a mão firme e o tempo para. 
Com um gesto, mostra a Arjuna o infinito – 
compara-o ao campo de batalha 
e o campo à alma humana e suas lutas 
contra os males do mundo interior. 
Diz Krishna ao guerreiro e amigo aflito: 
“Tudo é fr|gil e desfaz-se neste mundo 
de matéria tão vil e ilusória; 
tu és parte de Deus e, assim, precisas 
descobrir em ti mesmo as qualidades; 
controla-te a emoç~o, cumpre teu dharma”. 
E então Arjuna vence a justa guerra, 
e, do campo inimigo, cinco vozes 
são as que restam a cantar seu feito. 
Sri Krishna faz silêncio ante o sangue 
derramado em tão cruenta batalha 
e calam-se os cantos por compaixão. 
De longe, então, ouve-se um triste pranto 
que rasga o céu cinzento e o chão vermelho – 
é a rainha Ghandari, que lamenta 
o primogênito, flechado e exangue. 
“O Senhor, rei de Dwaraka, avatar 
de Vishnu, o nosso deus mais sublime, 
como pudestes deixar que viesse a guerra? 
É assim que tratais vossa criação? 
Pergunte à vossa mãe, Devaki, a doce, 
sobre a dor de amparar o filho morto 
em seus braços, sem mais o defender? 
Sete filhos lhe mataram a ela no berço, 
centenas me trucidaram na batalha!”. 
E diante do consolo e advertência 
de Krishna, sobre os erros dos que foram, 
a rainha lança-lhe a triste maldição – 
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que ele, em trinta e seis anos, tombaria 
enredado em semelhante situação. 
Govinda ouve-lhe a morte desejada 
e, apiedado, aceita a triste sina. 
Três décadas passam, e o esquecimento 
do destino e das dores do passado 
lança o clã de Sri Krishna em combate 
entre os mesmos irmãos que defendia. 
Desolado ao ver todos de seu clã 
pelas mãos deles próprios massacrados, 
o protetor das almas senta e chora 
à beira do riacho encarnado; 
de longe, um pescador desavisado 
pensa estar vendo um cervo e atinge Krishna, 
ferindo o deus em seu luto divino. 
Arjuna, o herói despedaçado 
pela morte do mestre e divindade, 
cumpre o dever de amigo e, inconsolável 
crema o corpo terreno e imaculado, 
lançando as cinzas e o coração 
no mesmo rio de onde o vil arpão 
partiu certeiro a cumprir seu carma. 
Mas não se rende o coração de um deus 
que, mesmo imerso, segue a arder – 
e ainda em chamas, quer permanecer 
como recordação de que a dor 
também é ilusão desta matéria, 
invólucro da vida eterna e etérea.   

 
Ysrael, bereshit, lev 

Desde o princípio, houve o amor de D’us aos homens. 
O amor de D’us, sempre presente e farto, 
em sua justa lei, Torá perfeita e límpida, 
lei que transforma em sábios os incautos 
e alegra o coração dos mais aflitos, 
foi por El’him ditado ao Seu profeta 
que, letra a letra, palavra a palavra, 
escreveu de Ad’nai a divina vontade. 
Bereshit, assim a voz de D’us principia 
o maior dos tesouros dado aos homens – 
com a letra beit, marca em nós a bênção 
da justa lei que rege os dois mundos 
por El’him ao Seu povo revelado. 
E a perfeita lei, que limpa os ímpios, 
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termina com Yisrael, nome e promessa 
cumprida por Ad’nai aos que O honram – 
e com a letra lamed, a mais alta 
de todas com as que D’us pinta o universo. 
Nada é acaso na divina escolha, 
nada é sem intenção, e ao fechar 
com um lamed sua lei, que nunca cessa, 
D’us remete-nos de volta ao seu início 
em que um beit completa o segredo divino 
formando, lamed e beit, um coração.  

 
Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque 

Eis aqui o coração que tanto amou os homens, 
um coração que sangra em eterna cruz, 
coroado de espinhos e desprezos, 
mortalmente ferido em ingratidão; 
coração que muito amou até esgotar-se 
e consumir-se nas chamas da frieza 
do coração dos homens, da torpeza 
dos que imploram amor, mas logo esquecem 
do sacrifício imenso no Calvário. 

Eis o meu coração, vivo e envolto 
em fogo divinal que nunca morre, 
em luz tecida em sublime sudário. 

Honrem o meu martírio: peçam perdão 
ao próximo que sangra sem que o vejas – 
perdido em si, ferido e abandonado, 
crucificado em ódio e em tristeza. 

Eis em meu peito aberto, que vos é ofertado, 
o coração que sangra em sagrada beleza. 
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 5 POEMAS 
EDUARD TRASTE 

v.1, n.3 - agov/out 2020 

Eduard Traste, coautor do livro estrAbismo (Editora Viseu, 2018), descobriu que 

não tinha salvação. Desde então vem destilando os necessários pingos de vida 

para seguir em frente, de seus escritos e outros tragos. Escreve no projeto 

www.estrAbismo.net, e tem materiais publicados em periódicos diversos, entre 

estes: Aboio, Alagunas, Arribação, Amaité Poesias & Cia, Escambau, Gazeta de 

Poesia Inédita, InComunidade, LiteraLivre, Literatura & Fechadura, 

mallarmargens, Olho Vivo, Pantagruelista, Philos, Ruido Manifesto, Subversa, 

Via Lateral, Jornal Plástico Bolha e Jornal RelevO. 

 

www.estrAbismo.net
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UMA VERDADE 

tudo em mim soa assim 
desagradável, sim 
mas vou mentir 
pra mim? seguir assim, eu 
por mim desejo que meu fim 
seja assim, nesta linha verdadeira 
eu por mim e minha vida, 
inteira. 

 
POETA AMARELO 

nasceu estranho 
e virou piada 
mas era bom demais 
pra ser apenas piada 
no fim das contas 
virou poema 
e morreu estranho 
 
sem rima, 
sem nada 

 
A VERDADEIRA TRAGÉDIA 

e o mundo vai ficando 
suportável. problema mesmo: 
acostumar-se. 

 
FANTASCÓPIO 

alongo mentalmente 
para um dia imaginário 
um morto feito 
preparado para o Sol 
que nunca chega 
que lá fora brilha feito vida 
imagina-se ainda 
instigando aqui dentro 
o ser apagado 
esquecido, tolido 
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nas sombras 
da vida, das vidas 
pouco resta, 
pouco resto, 
transpondo paredes 
nuas, nu 
quero absorver 
quero ser absorvido 
quero sentir algo 
preciso 
estou cansado de ser 
quem tenho 
sido 

 
MARTELANDO 

feito flores na janela 
entre o céu e o inferno 
minha mente tem frequentado 
os dois lados da mesma moeda 
sem saber jamais 
qual é 
qual? 
 
problema? nenhum! 
os altares são similares 
e tão vazios quanto os ídolos 
que permanecem mortos 
atrasando os pequenos seres 
vivos? 
 
no fim do dia 
o sol se põe para todos 
e as flores adormecem 
estejam elas onde 
estiverem. 
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 5 POEMAS 
 GRAZIELA JACQUES PRESTES 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Graziela Jacques Prestes é formada em Letras pela UFRGS (1996) e  

mestre em Linguística Aplicada pela PUC/RS (2003).  

Lecionou em Instituições de Ensino Superior de 2003 a 2016.  

Atualmente trabalha com Ensino Fundamental e Médio  e mantém 

 a página https://www.facebook.com/aulasdeportuguescomgrazi/ 

 

 

https://www.facebook.com/aulasdeportuguescomgrazi/
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Planeio 

Esquecer-se no ninho 
Dá frio na espinha 
Seguem 
As formigas da terra 
As gaivotas do céu 

Visão turva também faz curva 
Voa, meu irmão 

 
Beijo nuvem 

Há um beijo molhado ao redor 
manso, doce, suave 
Há um beijo molhado ao redor 
paira, olha, toca 
eu, você, todo lugar 

 
Amor eterno 

O sonho desta noite te trouxe de volta 
quentinho, bem pertinho de mim 
olhar sorriso dócil manso 
nós dois em nosso secreto jardim 

 
Te vejo 

A cada vez que te vejo 
delicio-me com teu sorriso 
A cada vez que te vejo 
suspiro repousada em tuas gentilezas 
A cada vez que te vejo 
meu coração se enche de futuro 
A cada vez que te vejo 
pesa nosso passado de esperanças 
A cada vez que te vejo 
um som curto cala 
A cada vez que te vejo 
te adio 
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Não quero mais me separar 

Não quero mais me separar 
do meu caderno de fazer versos 
nele 
deposito meus poetas arrebóis 
oiço seus iluminares 
me convenço de mim 
desapeio do mundo 
como fora querubim 

Não quero mais me separar 
dos meus iguais irreverentes loucos de cara 
Não quero mais me separar 
de toda forma de esgar 
Não quero mais me separar 
de você no meu olhar 
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 5 POEMAS 
RAMON CARLOS 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Ramon Carlos é coautor do livro estrAbismo (Editora Viseu, 2018). Escreve no site: 

http://www.estrAbismo.net. Tem materiais diversos espalhados em revistas 

como: Mallarmargens, LiteraturaBr, Acrobata, Philos, Amaité Poesias & Cia, 

InComunidade, LiteraLivre, Subversa, Ruído Manifesto, Literatura & Fechadura, 

Jornal Plástico Bolha, A Bacana e Cidadão Cultura. 

 

http://www.estrabismo.net/
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Anestésico 

Depois de descobrir 
Que os mosquitos têm dentes 
Todas as noites, 
Quando esses bastardos decidem aparecer 
Eu tenho uma certeza, meu bem 
De tanto sugarem você 
Agora eles precisam de mim 
Do meu sangue alcoólico 
Para aliviarem suas dores 
E é só por isso 
Que não os mato 
Apenas mastigo 
Um que outro 
Para velar 
Seu sabor 

 
Magnitude 

Sangue talassêmico 
Os cabelos brancos de Virgínia 
Enquanto estende as roupas, cantarolando 
Feito pássaro de madrugada, fazendo ninho dentro do túnel 
Aves de peitos luminosos, como se tivessem sido pintadas 
Por Rafael, no intervalo das Madonas 
Esquinas de um corpo esfarelado em diamantes 
Faíscas que verberam entre as frestas dos seus olhos 
Antíteses selando um acordo efêmero 
Natural como cobras nadando em leite materno 
“Rafael tem algum quadro assim?” 
Uma dose de sangue talassêmico com gás 
A noite risca fósforos no crepúsculo 
As estrelas acendem cigarros quando morrem 
Virgínia ri enquanto prende os cabelos 
Seios rijos como a ponta de um prego 
Ela desenha sua imagem no espelho 
Pergunta quando os fiapos brancos pararão de nascer 
Lembra da lua de dias atrás 
“Parecia uma boneca contando piadas” 
Lembra da chuva em seu colo ontem 
“Tempestade anônima sem g|s” 
Veste-se com a etiqueta de Versailles 
Suspira ao ouvir o piano do vizinho 
Mas ele não sabe tocar porra nenhuma 
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“Só belisca ternos de gesso” 
Vai fritar ovos, conta piadas 
Boneca em órbita, placebo de Vênus 

Vou até a janela hoje, a luz do seu quarto está apagada 
Risco um fósforo, acendo um cigarro 
Observo a noite 
E não morro, tal qual 
As estrelas 

 
O enredo da porta ao lado 

A tampa da panela que cai 
Dando voltas sobre a mancha 
No azulejo frio e úmido do dia vinte 
O forno do fogão inutilizado 
Pela válvula protetora de gás para crianças 
Mas nunca houve criança, nem costela assada 
O prato quebra 
Como inimigo público número um 
John, João, o rato suplica um martelo na ratoeira 
O vestido foi tingido pela empregada 
Que misturou uma camiseta laranja nas roupas brancas 
John, João, o rato ainda se debate com os dentes cravados no queijo 
E eu ainda estou acordado 
Porque minha toalha de banho 100% algodão 
Esteve molhada desde ontem 
Por que separar o garfo da faca? 
Era sopa 
O guardanapo terminou 
Por limpar marcas de sangue nas frutas 
Tem uma batata podre embaixo da pia 
Eu ouvi, mas não falei 
Os banhos são maravilhosos 
Até gosto daquela música 
Mas nunca cantaram até o final 
Ou será que fui interrompido pelo carteiro sem botas? 
John, João, Joana, Jô, Jó 
Eu recolhi a batata 
Terminei com o sofrimento do rato 
E imaginei vocês 
Em um transatlântico 
Durante a manhã 
Falando sobre o vizinho 
Que nunca estava 
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Sobre nada 

Mesmo que o grão disseminado 
Conteste a singularidade do plantio 
E a terra em desuso 
Combata o florescer obscuro 
Delírios ácidos acentuarão 
Debalde, a irrigação nos poros 
Latentes em cada movimento 
Mesmo que imortalizar os vícios 
Signifique simpatizar a paranoia 
Ramas plácidas infinitas 
Ainda codificarão o instinto 
E os pressupostos doutrinarão a culpa 
Se os sapos tivessem asas 
Não bateriam com o traseiro no chão 
Sempre que pulam 
Mesmo que as pupilas dilacerem o razoável 
E as bigornas sirvam de peso para papel 
Alguma coerência ainda restará 
E vibrará como uma víbora 
No forno aceso 
Jogar fora a própria vida 
Significa usá-la da melhor forma 
Mesmo que confrontar medo com medo 
Seja um blefe da consciência 
A confusão enrijece o apetite 
Por tudo que se ganha sem razão 
Admita que sempre foi hipócrita! 
Sendo hipócrita, como posso admitir? 
Ousar ou usar 
Se em qualquer momento da minha vida 
Eu depositar toda minha esperança em alguém 
Então podem ter certeza 
De que perdi a esperança 
Mesmo que nada seja atributo de tudo 
Tudo que se escreve sobre nada 
Sobretudo 
Sobre nada, esse poema 
Não quer dizer tudo 
Um peixe de sobretudo 
Nada nada 
Em seu aquário 
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 3 POEMAS 
LUCIANA ALBRECHT 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Luciana Marinho Albrecht é gaúcha, escritora, poetisa, contadora de histórias e 

palestrante. Youtuber no canal Mil e uma Histórias. Bacharela em Administração 

e Especialista em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getulio Vargas.  

Seus livros já lançados são A Estrela Pequenina e O Procura Encrenca,  

ambos dedicados à infância. Prepara-se para lançar seu primeiro livro  

de poemas: Confidências da Noite. 

 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

67 
 

O bilhete 

Sim, fui embora. 
Mas te deixei meu adeus. 

Abre a gaveta da cômoda, 
Lá tem um bilhete meu. 

Com a letra um tanto tremida, 
Mas tudo bem explicado. 

Sem muitos rodeios está escrito: 
Me enchi dos nossos vazios. 

 
Assombros 

Ando pela casa 
É noite 
Não durmo 
Apenas recordo 
Observo 
Os quadros pelas paredes 
Detalhes singelos 
Da morada do Eu 
Percebo e sinto 
Cada canto 
Cada quadro 
Até mesmo nos álbuns 
De coloridas fotografias 
Em toda parte 
Poesia. 

 
Um poema pra mim 

Sou toda cor. 
Dor? Sim, às vezes. 
Mas é o amor que me conduz. 
Se eu desisto hoje, 
Amanhã já esqueci. 
Voltei a lutar 
E nem percebi 
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ELEGIAS ESCRITAS NA PANDEMIA 
JOSÉ EDUARDO DEGRAZIA 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

José Eduardo Degrazia nasceu em Porto Alegre em 1951. Publicou dezenas de artigos e 

crônicas em jornais e revistas do Brasil e do exterior. Tem publicados 

 os livros de poemas, Lavra permanente, Cidade submersa, A porta do sol, Piano 

arcano, e A urna Guarani; seus livros de contos são: O atleta recordista, A orelha do 

bugre, A terra sem males, Os leões selvagens de Tanganica e e Deus não protege os 

certinhos. Traduziu livros de Pablo Neruda, poetas latino-americanos e italianos. 
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1 ELEGIA DOS DEUSES DO MAR 

Os deuses que se fizeram silentes adormecidos no mar, 
eles, que sempre foram embuçados no mais alto etéreo, 
e sempre estiveram escondidos nesses abismos, 
os que nunca ouviram as lamentações dos simples, das viúvas, 
das mulheres abandonadas depois da primeira noite de amor, 
agora querem que toda a nossa atenção se volte para a visão, 
porque sabem, se nós não os olharmos e entendermos, 
morrerão instantaneamente, para sempre, eternamente. 
O mar parece indiferente às nossas súplicas a um deus desencontrado, 
o vento continua a soprar o seu espanto sobre a areia e sobre o vago, 
ó o orgulho dos deuses que não tiveram a coragem de morrer 
enquanto era tempo e permanecem como sombras de si mesmos, 
inconsoláveis de um tempo deserdado de toda a magia 
onde eram seres serenos e indestrutíveis dentro da Natureza, 
onde cada árvore possuía uma alma, cada fonte tinha a sua ninfa, 
e nós homens andávamos carregados pelo peso da deidade 
que zombava do tempo, do poder, da riqueza da cidade. 
As altas vozes me procuram enquanto caminho à beira do mar 
como se uma elegia se produzisse do espanto de estar vivo 
e solitário onde lentamente os deuses antigos naufragaram. 
Só sobraram os lamentos desses deuses repercutindo 
insistentemente nas ondas que se quebram no vazio. 

 
2 ELEGIA DA IDADE PASSAGEIRA 

Depois de todas as idades terem passado 
ainda terão notícias de nós os deuses esquecidos? 
E tu, mulher, cujo amor preencheu as noites de estrelas 
no quarto doce e fechado aos ventos do inverno, 
terás notícia do passado que corria em nossas veias 
num rumoroso rio noturno e vago? 
Faz silêncio sobre os córregos carregados de essências, 
os homens e os animais estão dormindo profundamente 
nos lagares e nas pradarias infinitas – 
não é hora para lembrar o futuro ou deixar 
a pitonisa prever o passado onde o fogo ardeu 
na cidade antiga à beira do lago. 
Não a solidão, mas o que fica do amor no mais íntimo 
onde a palavra e a poesia têm morada – 
ali está a luz que permaneceu acesa desde os antepassados 
e que ainda teima em brilhar e não se apaga nos ossos 
ao sopro do tempo imóvel e pesado feito lume de lareira. 
Não dizer do não permanente, mas cantar a canção 
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fugidia, a música, e o vinho que um dia alegraram a vida, 
o seu cortejo de rosas púrpuras nos escuros arrabaldes. 
Não dizer da dor e do sentimento da partida, 
mas lembrar o perfume que ficou nos lençóis da casa, 
a mulher acontecida. 
Assim parte o barco do porto rodeado de gaivotas 
para encontrar outras águas, outro sal, concha marinha, 
outro cais onde baixar a âncora do sonho e do desejo. 

 
3 ELEGIA À FADIGA DOS METAIS 

Se alguém tocasse uma nota no violino do outono 
e as folhas das árvores começassem a cair 
numa dança secreta de amor e morte – 
enfim, aceitarias? 
Se alguém abrisse a cortina e cantasse para uma plateia vazia, 
e as vidraças do teatro trincassem ao poder da voz, 
enfim, compreenderias? 

Não terias nada além do tempo como alimento secreto da alma, 
deixando as estrelas entrarem pela janela 
e se depositarem nos móveis, na cama 
onde a amante dorme estremecida – 
nada seria como antes, no momento do amadurecimento das flores, 
nada teria a importância que teve naquele dia a infância 
e a água do regato translúcido a correr, a correr 
sempre desde o seu nascer desconhecido 
até o final, a foz além dos morros, a névoa. 
Escurece sobre a cidade e as luzes da rua acendem 
para iluminar a ascensão do sonho já perdido. 

Ó mutação das coisas, mundo em eterno movimento, 
coração e sangue das palavras nunca pronunciadas! 
Da revolução dos astros infinitos ao ser passageiro 
das coisas, o que no teu íntimo te arrebata? 
Pulsa uma verdade ainda entre as ruínas? 

A noção do tempo te comprime e te exila da nação dos homens 
onde pensavas viver no conforto dos dias mornos e iguais, 
junto aos rostos sem expressão, a solene fadiga dos metais! 
Subitamente a porcelana trinca e tudo é coração, 
a oração de quem, descrente, inventa a transcendência que retrata. 
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4 ELEGIA À MOEDA DESPRENDIDA 

Agora que parece entardecer toda a sabedoria 
e o amor é uma carta amarelada entre duas páginas de poemas – 
eu me pergunto – onde a razão e o tempo da vindima, 
onde ficou toda a paixão e o rumor do sangue 
nas artérias escuras das cidades perdidas? 
A vida não se faz perguntas, mas dedica respostas 
aos que a trilharam com amor e ilusão os melhores dias. 
Nada fica, tudo passa, é a avidez e a avareza do tempo 
que tudo pede e pouco dá em troca, 
até receber a última moeda no rio que leva ao outro lado, 
à margem onde só o barqueiro sabe de ida e volta. 

Estar aqui e agora e respirar o perfume que vem do rio, ao entardecer, 
em grandes haustos a essência que ficou das noites cristalinas, 
gastar as moedas do sol e da lua e das estrelas 
sem fazer poupança do milagre da existência, 
alguém que todos os dias compra flores para a amada inexistente 
e as arruma em vaso de vidro colorido e frágil sabendo-as inúteis 
mas irresistivelmente absolutas. 

Não temer a passagem do tempo e da vinda da noite, 
quem ama a vida sempre terá passaporte para atravessar 
a linha divisória entre tudo o que é o nada que será. 
Ninguém voltou com carta de alforria do lado de lá, 
viver é a única incerteza que nos permite sonhar. 

Não sonegues o óbolo ao barqueiro quando chegar a hora da partida, 
pode ser que ele seja apenas o parteiro de uma nova lida. 
Pague o que é devido na aduana mais certa e mais antiga, 
ou cairás na malha fina da rede que te deixará suspenso 
no espaço da despedida – no limbo da desmedida. 

 
5 ELEGIA AO TEMPO CÍCLICO 

Saber quando o ciclo termina e outro recomeça, ou sempre o mesmo 
retorna ao início de tudo e se transforma no que foi e é, 
será por si só sabedoria? 
Ou deixar que as estações penetrem uma na outra sem pensar nos limites 
das mudanças onde a terra habita o mais profundo dos mitos 
isso seria o conhecimento das ordenações celestiais? 
Assim a flor nasce, murcha e cai na terra que um dia a embalou 
em botão, e agora ainda a continua acalentar no berço da morte? 
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Ser é saber desse o início a mão que sustenta o voo no ar, 
o caminho do peixe nas águas abissais, o perfume que em forma 
de canção sai de todas as rosas e se dilata através dos campos e montanhas, 
o ser em consonância com o tempo, a ânsia da maré subindo 
pelos cômoros e cômodos da alma. 
Não pergunteis ao tempo se ele faz a sua conta conforme 
a medida do homem – 
o tempo não se conforma em nenhuma curvatura do espaço, 
ele existe além do compasso e das tábuas da lei, além das parábolas, 
sua permanência é a mesma do sangue no coração da eternidade, 
é o pulsar da estrela gigante no telescópio girando milhões de anos 
depois da explosão que a transformou apenas em luz e é tudo. 

 
6 ELEGIA ESCRITA NA PANDEMIA 

A fisionomia parada na janela vendo o tempo passar não viu a mudança das estações 
e o mover cíclico das estrelas no céu infinito. 

O tempo entregue a si mesmo feito jardim oculto onde rosas ocupam 
o jardineiro lento e metódico igual a relojoeiro de pétalas ainda não profanadas. 

Somente o hálito das árvores em movimento embaça a vidraça na moldura da face 
encontrada como se vista no fugidio fluir de uma fonte ou lâmina de faca. 

Esse rosto é que ultrapassa o tempo como uma máscara de carnaval antigo, 
ou de epidemia que esconde o riso e a dor no trágico despertar da morte 
anunciada, mas nunca desejada. 

Faça chuva ou faça sol, venha o vento, ou nasça um arco-íris sobre as arcadas, o tempo 
permanece imóvel fazendo os seus cálculos de eternidade, só as sombras se movimentam 
da forma com que as almas penadas escrituram perdas e ganhos no outro mundo. 

Só os cães ainda passeiam nas ruas abandonadas e as sirenes das ambulâncias desesperadas, 
a solidão dos que morrem sozinhos nos hospitais de campanha. 

Onde ficou tudo, a graça, a beleza, o conhecimento, o amor entre pessoas até então 
desconhecidas? 

Já não há medida para o sentimento, espera-se o julgamento que condenará 
a vida à reclusão do tédio e já não existirá nenhum mistério além ou aquém de ti. 

Olhas sem ressentimento a densitometria da pena e te entregas ao destino 
sabendo que a vida que tiveste foi uma dádiva e que nunca a carregaste como um fardo. 
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Bebeste do bem e rejeitaste o mal, quando possível, mas não te eximiste das ações 
que o calor da hora exigia, nem das demoras das escolhas difíceis. 

Tudo tem a sua hora, e a tua chegou de total entrega, Desconhecida, 
tu que nos trouxeste o horror e a dissenção e semeias o desconsolo por onde passas, 
afasta de nós o amargo cálice da despedida, afasta de nós a danação em terra! 
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 3 POEMAS 
PATRICIA PETERLE 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Patricia Peterle nasceu em São Paulo e cresceu no Rio de Janeiro. Atualmente 

mora em Florianópolis. É crítica literária, editora, tradutora de textos literários e 

filosóficos e professora de literatura italiana e comparada na Universidade 

Federal de Santa Catarina, atua também na Pós-graduação em Língua, 

Literatura e Cultura Italianas da Universidade de São Paulo. Tem Pós-doutorado 

em História pela UNESP e em Poesia Italiana pela Università di Genova. Seus 

poemas foram publicados nas revistas Acrobatas, Mallamargens, Ruído 

Manifesto. patriciapeterle@gmail.com 
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A caça 

Animal estranho e entranhante 
tímido e protervo caminha 
vai seguindo seu rumo em desaprumo 
arisco arredio temerário 
suas ações abrem trilhas promovem 
contaminações inesperadas. 

Armadilhas de sentidos 
artista camaleônico e libertino que em seu obrar 
se desloca a todo instante 
põe-se à escuta de outras vidas vozes 
que soam uma música longínqua. 

Intérprete musical? Por que não. Meio masoquista 
generoso e curioso, em nada ocioso. 
Orgulho luciferino. É fiel a si. 
A aporia é parte de seu ser 
natureza maternal, dá tudo sem nada pedir em troca 
sua ação é espectral oblativa amorosa. 
A palavra é sua presa escorregadia 
nessa porosidade das línguas 

 
Tudo branco 

Não estava nada branco ainda 
mas ali havia o branco branco. 

Potes tigelas mais ou menos 
cheios já estavam preparados. 
A mesa de madeira era o palco 
o pano de fundo sem cortinas 
vermelhas. As mãos sobrevoam 
a cena e encenam um estranho 
balé suspenso no ar, de um lado 
para o outro, para frente e para 
trás, tocam vasilhas tigelinhas 
o líquido penetrando no sólido 
os dedos cravam, sal e fermento 
separados provocam mutações 
um ritual antigo se revitaliza 
nessa comunhão que se renova 
– alquimia de sons, formas, cores – 
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Segue-se o passo a passo, mas a 
comandar é a metamorfose química 
consistência densidade elasticidade 
sensação gosmenta coisa melecada 
que vai se transformando numa massa 
que vai se encorpando, enquanto tudo 
ao redor se cobre por nuvens rarefeitas 
uma penugem alva que vai dominando. 

Penetram pela fresta lábeis raios 
a porta do lado esquerdo range 
os vidros ora espelhos na janela 
refletem a microscópica poeira 
do grão não mais grão que dá 
o perfil dos traços contornos 
orifícios de um rosto. Passagens 
de estado. Carcaça carcomida 
de um eu não mais eu, pululam 
as pálpebras irisados pulvísculos 
no ar e ali a desordem na órbita 
daquela morada corporal, por fora 
enfarinhada e por dentro aninhada 
em convulsão. Olho no olho, 
disfarces receios tensões, 
peço licença a mim 
aos meus outros. 

Agora, tudo branco. 

 
A sós 

se há regras, hoje, pouco valem 
… 

Entrando, não há possibilidade de desvio 
o corpo a corpo 
abrem-se trilhas e percursos até então inexplorados 
a mão coça os cabelos 
os olhos desviam 
os dedos se movem 
os pés se mexem lá embaixo 
os pelinhos se arrepiam 
as gotículas nos poros. 
Na aparente estaticidade, tudo se move. 
Tensão. Festa. 
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Em pouco tempo, corpo e mente parecem caminhar de ponta-cabeça, 
o trivial vai ficando para trás 
o infra-ordinário vai entrando em cena 
o habitual se transforma 
outros ruídos naquele mesmo fundo 

A paisagem anterior é deslocada, 
permanece aquela matéria bruta. 
É ela a liga, uma possibilidade, 
matéria primária, imaterial 
E agora? 

Reaprendo e, de esguelha, 
observo dessa soleira. 
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 5 POEMAS 
ADROALDO BAUER 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Sou Adroaldo Bauer Spíndola Corrêa, assino Adroaldo Bauer como autor de 

ficção em prosa e verso. Já publiquei impressas as novelas O dia do descanso de 

Deus, 2007, e O Império Bandido, 2010 ambas edições do autor de 1 mil 

exemplares, esgotadas. Também publiquei vontos e poemas em coletâneas e em 

sites próprios ou de terceiros na Internet, no blog próprio Retorno Imperfeito e no 

Recanto das Letras.Tenho 68 anos, sou jornalista, técnico em Comunicação Social 

aposentado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, natural da Parnaíba, PI, 

morador de Porto Alegre, RS, desde 1954. 
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1 

presente sem passado 
passado a limpo 
ganhei o presente 
não há futuro! 

20/12/2009 

 
2 

vai-se só o vazio 
perda do que se não tinha 
o vazio se esvaiu 
e se vai nele o que havia. 

14/11/2009 

 
3 

lua alagada 
intrigado ficara 
bombardeado, um lado da lua 
alagado restara 

13/11/2009 

 
Devires 

Grandes momentos 
virão revirados 
de nós mesmos 

20/03/2009 

 
Pedaços do coração 3 

Atormentadas circunstâncias 
Indizíveis deslembranças 
Inda revoltam as benquerências  
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 5 POEMAS 
ARMANDO MOURA FILHO 

 v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Armando Jorge Ribeiro de Moura Filho nasceu em Curitiba (PR) em janeiro de 

1944, onde concluiu o colegial e ingressou na faculdade de direito da UFPR. Em 

1967, transferiu-se para porto alegre e aqui concluiu o curso de Direito em 1970, 

na UFRGS. Depois de seleção pública, foi admitido no quadro de advogados da 

Rede Ferroviária Federal SA. Posteriormente, lecionou, no ensino superior, as 

disciplinas de Teoria do Estado e Direito Tributário. Em 1992, mediante concurso 

púbico, ingressou na Justiça do Trabalho, 4a região, como juiz substituto. 

Aposentou-se em 2001. Interessado por literatura desde jovem, tem na relação de 

seus autores preferidos, entre outros, Machado de Assis, Graciliano Ramos, 

Dalton Trevisan, Sérgio Faraco, Rubem Fonseca, Raduan Nassar, Manoel 

Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Hemingway, Carver, Salinger e Calvino. 

Começou a escrever, predominantemente poesia, no ano passado, 

 quando contava com 75 anos.  
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Animal microscópico sobrevive 

Animal microscópico sobrevive 
Vinte e quatro mil anos em geleira 
Da Rússia; 
A vida é virtualmente eterna 
Fora do circuito religioso. 
Isso, confesso, me entusiasma. 
O texto que segue ficou prejudicado 
Com a descoberta – 
Tenho 77 anos de idade e 
Apenas dois de poesia. 
Não disponho de muito tempo 
Para me aprimorar ( essa premissa ruiu ). 
De qualquer modo, estou presente e ativo 
Nas madrugadas sempre tentando meu 
Melhor voo, o que dê sentido a minha 
Existência e a faça digna das minhas netas. 
 

Experiência humana 

Experiência humana 
Quando do ocidente chegava 
O rubro céu do crepúsculo, 
E o pintassilgo vinha ao alto 
Das árvores cantar a tristeza 
Do ocaso do dia, 
Cheio de saudade meu jovem 
Coração evocava o passado, 
Os inesquecíveis e intensos 
Dias vividos na doce infância; 
Aquele horário, aquele sol minguante, 
Compunham uma imagem afetiva 
Misteriosa, que me lançava ao fundo 
Da existência mesma, 
Na mais radical experiência da minha 
Curta vida e que lhe dava sentido 
E glória. 

 
Nas épocas de mudança 

Nas épocas de mudança, 
As novas ideias forjadas no fogo 
Derretem a realidade, logo fazem 
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O mundo desabar, e o material remanescente 
Serve de massa para moldar o novo mundo 
Com formas novas e novo conteúdo. 
Mas ainda não é o fim de tudo, 
De tudo que é sólido. 
Há um prazo de graça, de teste ou 
Experiência em que se verifica se 
O velho decididamente vai ou fica. 
A resposta é oferecida com prudência 
Pela sabedoria calma do tempo. 
É ele sempre um exemplo… 
Hoje é sábado, noite, muito vento; 
Descrente, penso em tudo isso. 

 
Nossos passos na areia 

Nossos passos na areia 
Eram seguidos como sempre 
Pela leve brisa do Sul e pelo 
Silêncio. 
Seguíamos assim por muito tempo. 
Poucas nuvens despontavam no horizonte, 
Quebrando a monotonia do azul. 
Já faláramos o que era preciso, 
Mas eu tinha a secreta esperança de 
Dar fôlego à nossa relação, que definhava 
Nos útimos meses, passados junto ao mar, 
Com os mesmos rituais – rituais do adeus, 
Carregados de tristeza. 
Como as coisas, mesmo as aparentemente 
Mais sólidas, acabam de repente… 

 
A espada risca o ar 

A espada risca o ar 
Da manhã, no verão; 
Verão também, em seguida, 
Decepada, uma cabeça hirsuta 
Saltar sobre o entrevero, 
Nos olhos negros o desespero. 
Amor e sangue, é desse tempero 
Que a vida se faz, 
Morrem uns na frente, depois 
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Os que vem atrás. 
Até mais… 
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 5 POEMAS 
CARLOS ANDRÉ MOREIRA  

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Carlos André Moreira nasceu em 1974, em São Gabriel (RS). É jornalista formado 

pela UFRGS e cursou o mestrado em Literatura Portuguesa na mesma instituição. 

Publicou o romance “Tudo o Que Fizemos” (2009) e contos em colet}neas como 

“Fake fiction” (Dublinense, 2020), “O que resta das coisas” (Zouk, 2018) e ”Tu 

Frankenstein II” (2015). Mantém o canal Admir|vel Mundo Livro 

(Youtube.com/admiravelmundolivro). 
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Profilaxia 

Esfrego as mãos até a pele 
Pelando, desfazer seus nós 
E sabe-me a saibro e sabão 
A pasta vencida das horas 
Os olhos nublados da areia 
vestígios de lágrima e pó 
Tateio nos vincos da face 
o rosto antigo que não tenho 

Por mais que tome cuidado 
Me corto todas as manhãs 
No gume afiado do dia. 

 
Amarcord I 

Na cidade, vivia o Almirante 
Apesar do nome, proezas náuticas 
não havia em seu currículo de PM 
Sempre sentado sozinho na varanda 
Boca aberta como bebendo o sol 
Perna ausente oculta no cobertor 

“Maldiç~o. Chutou a porta de um terreiro uma vez” 
Diziam 
“Espancou a amante a pontapés e ela rogou praga” 
Diziam 
“Pisou a cabeça de um cachorro. Deus castigou” 
Diziam 

Como era intrigante o quanto 
as histórias cambiantes mantinham 
intacto um único elemento 
Uma maldade agressiva, feroz 
Que não se via mais nos olhos baços 
do velho alquebrado na entrada 

Os boatos pintavam um homem 
Que talvez não mais existisse, 
seu mal ressecado ao sol 
como ferida purulenta 
Seu fel exaurido, esgotado, 
sangrado até a anemia 
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E ainda assim 

“A m~e de santo rogou: essa perna tu n~o tem mais” 
Diziam 
“Mau que nem a peste. Chutava puta gr|vida” 
Diziam 
“Escoiceava bicho só de ruim. Mereceu o castigo” 
Diziam 

A cidade o cumprimentava na varanda 
Perguntava de seu dia. Respondia os acenos 
Mas por dentro, fermentando como a febre 
A cidade não perdoava 
A cidade não esquecia 

 
A voz do fogo 

Caminho sem rumo pelas ruas quentes 
De uma metrópole em que prédios queimam 
Em que as disputas se resolvem nas chamas 
E a política é fogo e querosene 

Caminho e espero que a chuva amenize 
o calor visceral de um ódio tão antigo 
que paira no ar e percute meu peito 
como uma angina que queima por dentro 

Nesta cidade em que até vozes queimam 
A ponte sobre o lago está bloqueada 
E o próprio lago se tornou charco e lama 
O verde se vai pela serra ou pelo vento 

Nesta cidade que a natureza odeia 
O sol no céu, arregalado e sem pálpebras 
tal qual um olho mau, ígneo e sinistro, 
Nos vigia com a constância das câmeras 

Nos aquece com a força de um forno 
e branqueia o ar como um osso calcáreo 
Sem carne tendões nervos pele seiva. 
Nesta cidade eu caminho sem rumo 

E me equilibro, enfrentando o medo 
de arder se parar por um só minuto 
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de me incendiar se desabar no solo 
de derreter a qualquer movimento. 

 
Amarcord II 

Na cidade, vivia o Coração 
bigode basto escovão eriçado 
Sorriso fácil e poucas palavras 
Camisas amassadas de manga curta 
camisetas gastas de políticos 

Melena eriçada e grisalha 
um rosto vermelho e esquecível 
Nenhum traço sequer de espanto 
Nenhum grama sequer de escândalo 

A não ser 

Pela lenda à boca pequena 
Coração não era seu nome. 
Coração não era sobrenome 
Coração era a condição mesma 
que o tornava um milagre vivo 

“O coraç~o dele fica no lado inverso” 
Diziam 
“O sistema circulatório é do avesso” 
Diziam 
“O Arterial onde o venoso, e vice-versa” 
Diziam 

A minha mãe frisava sempre 
que encarar os outros era falta 
passível de punição física 
Ainda assim, quando Coração 
abordava meu pai na rua 
para uma breve e afável conversa 
Eu criança, cão-guia do pai cego 
não conseguia afastar os olhos 

E só sabia pensar admirado 
Como podia Coração ser tão raro 
Um caso para as Rider’s Digests 
que minha avó empilhava no banheiro 
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Como Coração andava, falava, sorria 
à solta e em paz. E quanto tempo teria 

Até que a Nasa viesse 
o colocasse em uma tenda 
e o dissecasse, como nos filmes. 

 
Réquiem 

Nesta primavera 
selvagem sem 
seiva sem margem 
enterramos nossos 
mortos 
e esperamos 
tensos 
a sentença. 

Certeza, só uma, 
desterrada e tesa 
a de que tanto tempo 
e ainda é inverno. 
Haverá um verão, 
se ainda tarda tanto? 
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 3 POEMAS 
GIULIA BARÃO 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Giulia Barão é bacharel em Relações Internacionais (UFRGS), Mestre em 

Letras/Escrita Criativa (PUCRS) e em Estudos Latino-Americanos (USAL, 

Espanha). Sua obra poética navega entre o português e o espanhol e prefere ser 

lida em voz alta. Em 2016, lançou o zine “Antes que Saturno volte”, em parceria 

com o selo Músculo. Atualmente é funcionária do Iphan – Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, como um dia o foi Drummond. À diferença deste, 

tem encontrado dificuldades em conciliar burocracia e poesia, mas espera seguir 

escrevendo e respirando fundo. 
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A pedra 

Se eu fosse uma pedra 
presa a uma parede marítima 
teria sentido o desejo 
de me soltar e sair correndo 
sem destino, mas contracorrente 
e também o medo 
de afundar no esquecimento 
e também o peso 
de abandonar um continente. 

 
O rio 

Quisera esfacelar meus ossos 
sem morrer 
e sair pelo mundo 
arrastando-me, sem pressa 
toda sangue e biomassa 
amorosa, parece 
que a doçura é líquida 
e o coração tem sede 
de iogurte, smoothie, sopa. 

Quisera esquecer o esforço 
de manter-me ereta 
imitando as torres 
as árvores, senhores, quisera 
desfazer o sentido vertical 
de ter nascido 
e correr pelo mundo 
como um rio de planície 
toda água doce, preguiça e lodo. 

 
O mundo 

Encontrar alguma coisa 
onde estou sempre medida 
e ninguém conhece a soma. 
Onde o corpo é dentro e fora, 
encontrar algo que me espera 
e dói doce, como se nascesse. 
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Talvez seja o mundo, esse medo 
de que digas meu nome 
e eu permaneça. 
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 6 POEMAS 
INÊS  LEMPEK 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Ines Lempek é natural de Porto Alegre, morou em São Paulo e Brasilia. Estudou 

Psicologia na UFRGS, e especialização em Psicanálise e Cultura na UnB. 

Participou de oficinas de escrita criativa, publicou em antologias, revistas 

literárias e blogs, com poemas, haicais e historias curtas. Lançou em 2019 o 1° 

livro solo de poemas O Avesso do Clima, pela Editora Bestiario. 
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A magia do tempo 

Tudo ali 
são lembranças 
nossas memórias 
mergulhadas 
uma piscina cheia 
de horas 
não se esvazia 

Lembra daqueles dias 
meus olhos 
teus olhos 
nossos olhos 
juntos brilhavam 
no infinito congelado 
de nossos encontros 

No Jardin des Plantes 
o corvo de Allan Poe 
e orquídeas selvagens 
se entrelaçavam 
dançarinas de veludo 
sobre o gigantesco 
tapete verde e úmido 
cheiro de cio da manhã 

Na sala de estar 
dois globos 
de vidro transparentes 
água escorrendo 
cachoeiras vertiam 
lágrimas no deserto 
o vale árido no peito 

No coração 
asas renascidas 
em pós-modernidade 
múltiplas veias 
turbinas afinadas 

madrugada adentro 

Véus e vaidades 
mitologia 
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músculos dúvidas 
e coragem 
invadiam 
labirintos secretos 

Teus braços 
abertos 
no infinito vácuo 
meus braços 
alongados 
o encontro 
no meio do caminho 

Abraços doces 
morangos 
com marshmallow 
carinhos e nectar 

banheira de espumante 
suor e borbulhas 
absinto e curaçao 
alcaçuz 
e leite condensado 

Testemunhas oculares 
salamandras 
ondinas 
e elfos 

Lagartixas 
e iguanas 
paralisadas 
sob a luz do sol 

Lembro que David Bowie 
não existe mais 
mas ainda escuto 
sua voz andrógina 
ecoando no labirinto. 

 
Lágrimas 

Ela parecia não estar ali 
mas eu fiquei assim mesmo 
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continuei conversando 
na esperança 
que ela entrasse 
na conversa 
no circuito 
no jardim 
no mundo 
ela permanecia imóvel 
os olhos sem foco 
sem movimento 
pousados no infinito 
ela continuava ali 
mas era como 
se não estivesse. 

(jun/2021) 

 
Onde foi parar o tempo 

A cada passo 
uma perda 
no rosto 
um lacre 
na pele 
um vazio 
no tato 
um ziper 
na voz 

Num esboço 
oscila 
a força 
de uma perna 
de um braço 
— balanço 

Num pensamento 
fragmentado 
um instrumento 
abafado 
duzentos acordes 
— explosão 
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A cada passo 
um desejo subtraído 
um sentir menos 
espaço 

A vida segue 
na bruma 
desse tempo 

— trafego 

Mais um traço 
um rascunho 
mais um sonho 
o dia e a noite 
amalgamados 
— tateio 

Um passo em falso 
a rua se dilui 
num aguaceiro de almas 
rumo ao deserto 
empoeirado 

A cada passo 
um sopro a menos 
mais eu passo 
mais rápido mais rápido mais rápido 

Onde foi parar o tempo? 

(mai/2021) 

 
Depois 

seguimos flutuando 
na maré da vida 
onde o fundo é mais fundo 
do que foi imaginado 

já não há fronteiras 
a margem do rio 
se expandiu 
não há limites 
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lugares seguros 
meras ilusões 

além dos portões 

brechas, humbrais 
luzes desiguais 
piscam intermitentes 
há portais 
difusos, ocasionais 

a que horas 
de que dia 
onde tudo começou 

vamos seguindo 
luzes, trilhas, 
faróis ocasionais 
parecem ainda 
dar sinais 

um atalho, 
uma beira de abismo 
a ser cruzada 

para enfim aparecer 
depois de todas as curvas 
novo rumo da estrada. 

 
Biscoitos 

Já botei as batatas 
pra cozinhar 
O cara não estava em casa 
Senta e toma um café 
acabei de passar 
Eu tive que esperar por lá 
Tem uma torta de maçã 
Enquanto esperava, chegou o filho 
Saiu do forno agora 
Um tipo meio antipático 
Quantas colheres de açúcar 
Acho que ele não estava a par 
Você quer pão para acompanhar 
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Foi bem complicado 
Pegue então uns biscoitos na lata 
Nem sei por onde começar 
O café está esfriando 
hum, tá muito bom 
Me conte, como foi lá 
Acho que vou querer uns biscoitos. 

(Abr/2021) 
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 3 POEMAS 
JULIANA MERIA 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Juliana Meira vive em Canela/RS. Publicou, entre outros, água dura (Artes & Ecos, 

2019), na língua da manhã silêncio e sal (Modelo de Nuvem/Belas Letras, 2017), 

livro vencedor do Prêmio Minuano de Literatura na categoria Poesia, em 2018. 

Integra as antologias Blasfêmeas: Mulheres de Palavra (Casa Verde, 2016),  

Treze Mulheres e Um Verão (Feito no Ato, 2018) e o manifesto  

Balbúrdia Poética: 80 Tiros (CJA Edições, 2019). 
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ainda somos de osso de carne 
alguns de alma 

e como parte num todo 
a vida continua 
parece até funcionar 

 
* 

 
levantamos 

nossos mortos por sua vez 
nossos mortos apenas eles 
descansam 

 
* 

 
já vou que 
a madrugada me ameaça 
com outra manhã 
com outra cara e humor 
e gasta esperança 
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 3 POEMAS 
LUCAS BARROSO 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

Lucas Barroso, natural de Porto Alegre, é autor de Virose (romance, 2013), Um 

silêncio avassalador (contos, 2016), Um gato que se chamava Rex (infantil, 2018). 

Os poemas Pai e filho e Brevíssimo conto de um mundo bom fazem parte de seu 

livro mais recente, O tempo já não importa (poesia, 2020). Poema das Crianças é 

inédito em livro. Outras informações sobre o autor em lsbarroso.blogspot.com 
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Poema das crianças 

O bebê de um ano e onze meses morto a pauladas pelo pai, 
As dez crianças mortas pelo vigia que ateou fogo na creche, 
O menino assassinado pela polícia dentro casa com setenta e um tiros disparados a esmo, 
O garoto estrangulado pela mãe, 
O garoto empalado pelo homem desconhecido, 
A menina alvejada pela facção rival do pai, 
A recém-nascida morta pela mãe, guardada em uma sacola plástica e descartada no container de 
lixo orgânico, 
O garoto que vendia rapadura na rua, morto com a promessa de que teria todos doces 
comprados se fosse a casa do assassino, 
O menino que recebeu a injeção letal a mando do pai, 
O menino arrastado por sete quilômetros do lado de fora de um carro por assaltantes, 
A menina atirada da janela do sexto andar pelo pai e a madrasta, 
O bebê de duas semanas que foi esquartejado e teve partes do corpo comida por cães, 
O menino assassinado com dois tiros no rosto antes do pedido de resgate, 
O menino com síndrome de down morto com água fervente pela mãe, 
A menina estuprada e que teve o corpo sem vida jogado no telhado pelo vizinho, 
As duas crianças mortas em um ritual e que até hoje não foram identificadas, 
O menino assassinado com uma facada no pescoço pelo pai que tinha ciúmes da mãe, 
O pequeno que morreu afogado fugindo guerra e foi encontrado de bruços na beira da praia, 
O bebê de noves meses morto de fome e desidratação pela mãe que o deixou por sete dias em 
um carrinho e saiu de casa, 
E o feto de cinco meses abortado de uma menina de 10 anos que era estuprada pelo tio 

Não se tornaram pessoas más, 
Porque a sociedade 
Não os corrompeu. 

 
Pai e filho 

É tanta informação 
Que, às vezes 
Esquecemos de algo 
Mas que essa terra tem dono 
Sabemos bem 
As bombas 
(Que não nos acordam mais) 
Os tanques 
As capturas 

Hoje, a tropa aliada reconheceu um traidor 
A ordem foi escalpelá-lo 
(O que virá depois?) 
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Há diversas versões 
A razão não sabemos ao certo 
O homem se mostra resignado 
Seus olhos vazios 
Parecem não ver a aglomeração 
Nem a curiosidade dos outros 

É quase noite 
Seguimos aqui 
De cima do muro 
Eu e meu pai 
Assistimos a guerra 

 
Brevíssimo conto de um mundo bom 

Eles dizimaram toda a comunidade 
Deixaram 
De forma meticulosa 
Apenas um 
Para contar a história 
Que se sucedera 

Este 
Negou-se a passar adiante tamanha brutalidade 
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 5 POEMAS 
MAR BECKER 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Mar Becker (Marceli Andresa Becker) nasceu em Passo Fundo/RS. Tem formação 

em Filosofia e Especialização em Metafísica e Epistemologia. Em poesia, publicou 

duas plaquetes, uma pelo Centro Cultural São Paulo, Coleção Poesia Viva (2013), 

e outra pela Editora Quelônio, Coleção Vozes Versos (2017). A mulher submersa 

(Urutau, 2020, edições no Brasil e em Portugal) é seu livro de estreia. 
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Num fio 

I 

não importa o que eu diga das tuas mãos 

só posso amá-las como amo 
pelo que não sei dizer 

amo tuas mãos ali onde elas calam 

no silêncio que guardam, intacto como o nome 
de um pássaro não catalogado 

II 

da tua boca não importa o que eu diga 

amo-a porque me escapa 

a sombra do meu desejo no teu 
tuas palavras quando morrem nos meus lábios quando 
renascem, em rasante 

na água 
imargeável 

eu e tu, como se abandonados 
um no outro 

no mar 

III 

em cada chamado teu, amor 
esta flor que não toco 

em cada haste que se ergue, em cada fogo 

tua voz, que foge 
entre os dedos 

suspensa 
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num fio 
de ar 

 
Ao teu lado 

toda a história do amor: 
acordar ao teu lado 
de bruços 
a penugem das costas, em remoinho 
(e esta ave nascida bem no meio das hastes 
das duas pontas de faca 
das omoplatas) 

 
À beira 

poderia dizer que amo teu nome à boca 

poderia me lembrar das vezes em que chega a manhã 
e eu faço dele a primeira palavra tocada 

mas não. o que digo é que o amor põe tudo a nascer frágil 

que não raro estou cercada 
de cuidados 

que há manhãs em que me vejo à beira do teu nome 

e não sou capaz de feri-lo 
com a voz 

 
Sal 

porque tantos amaram o encontro 
ama tu a despedida 

porque tantos vieram por terra 
vem tu como se ao mar 

e também porque o mar não se alcança de todo, busca-me sem 
esperança 
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busca-me, simplesmente 
busca-me como quem descobrisse que é raro 
como o nácar 

o sal dos meus olhos 

 
Seis lições de amor 

a primeira lição de amor foi quando vi a boca da minha irmã inchada de sono, entreaberta 

o ar através, e a ideia de uma ferida que não cicatriza 

. 

a segunda lição de amor veio numa tarde de brincadeira 

cada uma segurava um dente-de-leão diante 
dos lábios 

meia dúzia de palavras a dizer, e no final contar quantos fiapos sobravam 

(ou se há mesmo flores que nem o dizível suportam) 

. 

a terceira lição de amor nasceu da boca da mãe 

melhor não deixar serviço pro dia seguinte, ela dizia; melhor não ir pro quarto dormir com a 
cozinha suja 

não deixar louça por lavar, resto de nescau nos copos, farelo espalhado pela mesa. tu e tua irmã, 
também as frutas vocês escondam sempre, cubram com um pano de prato, ponham na 
geladeira. tem que cuidar, que de madrugada os espíritos vagam com fome, e aí até uma sobra 
de doce de abóbora no fio da faca pode chamá-los a entrar e comer 

essa história a gente ouvia ser contada de muitos jeitos, e eu toda vez reagia com algum espanto. 
não porque acreditava, isso não, a mãe falava por bobagem, queria a cozinha em ordem, ponto, 
mas 

só o fato de imaginar, conceber que mesmo corpos leves como o ar, fantasmáticos 

mesmo eles poderiam ter algo de rente à ternura rastejeira das ratas, compartilhando o mesmo 
método na busca 
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de um fio de vida 

. 

a quarta lição de amor, quando descobri onde devia me posicionar durante a missa, na catedral 

se eu me sentasse à direita, bem no meio do segundo banco contando como quem segue em 
direção à saída, do altar para a porta 

se erguesse os olhos na hora da eucaristia, aí teria como ver as mãos com nitidez 

as mãos e os dedos tortos daquela que 
era sempre a primeira da fila 
a receber a hóstia 

. 

a quinta lição de amor 

quando saí de um banho certa vez, nessa época no começo da anorexia, aos 15 anos 

o cabelo preso, não tinha lavado; uma e outra mecha caindo no pescoço, e entre elas ramos 
azuis, esses tingidos na noite anterior, com papel crepom. eu diante espelho 

e os fios em metileno escorrendo por finíssimos veios d’|gua. no colo, um pouco acima dos seios, 
a trama de tentáculos 

(mulher inteira coberta pelo sonho daquela medusa a que chamam “imortal”) 
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 5 POEMAS 
MARCELO MARTINS SILVA 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Marcelo Martins Silva (Porto Alegre – RS) é poeta e professor de Língua 

Portuguesa e Literatura da EJA.  Publicou poesia e contos em revistas como 

Rusga, Subversa, Mallarmargens e outras. 

Criou a oficina “A poesia é um atentado celeste” que fez parte da programação da 

FestipoaLiterária 2019, foi um dos idealizadores e apresentadores do podcast de 

poesia Cafuné com Mandinga, junto com a artista Genifer Gerhardt,transmitido 

pela Mínima FM. 

Em 2015 participou da coletânea de poesia Cantos Seletos, publicado pela Editora 

Literacidade, já em 2019 lançou o livro de poesia O que carrego no ventre, editado 

pela Figura de Linguagem, finalista do Prêmio AGES Livro do Ano –Edição 2020, 

categoria Poesia, promovido pela Associação Gaúcha de Escritores. Em 2020, 

lançou o livro de poesia A Matéria Inacabada das Coisas, pela Editora Diadorim. 

Em 2021 publicou a novela Mil Manhãs Semelhantes, na Revista Parêntese. 
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Ressaca 

Quando teus olhos me entram o corpo 
E atingem o tumulto dos sonhos 
Repousando as coisas pequenas 
Que sussurramos 
Na cama de lençóis amassados, 
É ali, nesse lugar 
Que a palavra nasce 
Iluminando a hora primeira 
De todas as manhãs. 

 
Valentine’s 

O amor comeu 
o olho direito que eu tinha. 
Não fiquei cego – de amor, 
só caolho. 
Hoje vivo 
amores pela metade, 
mas canhotos. 
antes caolho do 
que mal acompanhado 

 

Veranico de inverno 

Ajoelhei-me ao coração do pátio, basalto, grama verde e alta. 
Matei algumas formigas no gesto. O azul do céu disse-me sim, 
e uma parte minha se extinguiu. 
Tornei-me coisa que voa, o corpo de arrependimento entrou pra dentro da terra. 
Descobri outros segredos; o cachorro enterrado que virou limoeiro, 
as noites que passei acordado, todas as vezes que desejei secretamente 
que alguém morresse – e senti vergonha. 
Estava tudo lá e outros bichos cuja face não conheci. 
Às vezes o pátio é bom e os joelhos cansados. 

 
De Porto Alegre ao Mar 

Pelo seu rosto – sem mentiras, 
Pelos pensamentos que vieram do corpo, 
Pelos juros da conta do banco, 
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Pelas palavras silenciadas da viagem à Santa Catarina, 
Pelo tijolo vermelho das casas de Albatroz, 
Pelo dia em que elas acabaram – 
as casas da praia tomadas pela areia e o prazer e o terror e tudo que tinha sido. 
Por tudo novamente repetido na palavra tudo do verso acima, que ronda, roda e ameaça a vida 
que o Mar ainda promete. 

 
Movimento das Marés 

Decifra-me, é tempo da doença. 
O coração segue batendo, não sei 
que ideia faz de mim, 
que vontade faz da vida. 
Hoje bate insônias; 
músculo, pouca raiz. 
Ouve-se 
dentro dele 
um Mar. 
Vá e veja, 
amarre bem os nós. 
Volte e veja-me, 
talhado em madeira 
à beira do cais. 
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Reflexo 

Existe só uma opção e o resto está errado. 
Aquela força frágil de embrião perfeito, 
nutrido a sangue e cinza em cada ventre-peito, 
canta: é preciso amar o amor além do amado. 

Trago meu dote em saco de estopa amarrado. 
Não vais achar ali mais que incrustado espelho 
num coração chagado — mas olha direito: 
se, quando exposto ao sol, aos olhos tem queimado, 

espera a noite, que meu dote são estrelas — 
as que não tenho, as que não tens. Porém, enquanto 
vais ocupado em persegui-las pelos cantos, 
levas na mão meu coração e o regeneras. 

 
Um urso branco 

Quando acordei, de manhã, 
vi no ar-condicionado a fauce chata 
de um urso polar, focinho e boca 
(como um boneco de ventríloquo). 

Um episódio, assim, 
de extrema incomunicabilidade. 

Aquela imagem vívida e inusitada 
e que só minha, sem comunhão. 

Eu entendi a insuficiência das palavras. 

E, se tentasse te explicar 
com algum sucesso e muito empenho, 
tu me dirias: “fechando um pouco 
os olhos, pode ser…” 

E isso nunca é a mesma coisa… 
não é aquilo que estou vendo, 
não tem o cheiro fresco da surpresa. 

E é sempre assim que se profana algum mistério. 
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Satélite 

Perto das quatro acendo 
o sol da madrugada na sacada. 
Se confundi os pássaros, não sei. 
Tenho um vizinho músico ou 
vizinha música, deduzo; ouço 
que é música de músico (insone). 
Por fim, apago meu satélite de LED. 
Gosto do escuro mais escuro. 
Deito; projeto uma cena no teto. 
Será que durmo? 
São quatro e vinte e três 
e um galo canta doze vezes, 
em intervalos de, talvez, 
vinte segundos. 
Depois, afundo. Longo voo. 

 
Duração 

Abana o leque, borboleta aguda! 
É grave o dia em teu filete frágil — 
a verdadeira substância, o maio, 
último estio antes de vir a chuva. 

No mês que vem outra te continua, 
com outro remo e vela e igual presságio. 
Quatorze sóis dão conta do teu rastro 
e em duração de flor a valsa é curta. 

Não vi que vinhas junto às astromélias, 
até que uma saiu pela janela… 
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Parto 

Quando você não tiver nada, 
restará pelo menos a escrita. 
Foi algo que você prometeu em público, 
ao vivo: 
escrever até morrer, 
morrer se não escrever. 

Se, por acaso, 
até escrever for difícil, 
quando nenhuma ideia lhe ocorrer, 
nem nova nem velha, 
abra a garganta e grite. 
Coloque esse grito no papel. 
Sei que é só um grito, 
mas vale mesmo assim. 
Preferível é gritar a se asfixiar. 

À falta de algo melhor, 
mais elaborado, 
escreva um poema. 
Um simples poema, 
um poeminha, 
uma pequena punção na altura do pescoço, 
suficiente para aliviar o sufoco. 

Funciona como uma cesariana: 
o pequeno bastardo não sai por onde deveria, 
nem como deveria, 
mas sai. 
Se você tiver sorte, ele vai respirar. 

 
Resumo 

seis dias, Universo, descanso, 
barro, costela, tentação, 
serpente, maçã golden, expulsão, 
Caim e Abel, crime, danação, 

bichos, arca, Noé, chuva, 
Babel, não te entendo, foda-se! 
Abraão, não precisa matar o Isaque, era brincadeira, 
maná, mandamentos, Mar Vermelho, o último é mulher do padre! 
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virgem, carpinteiro, Ave, 
Reis Magos, frio do cão, estrela brilhante, 
Filho do Homem, 
os doze, amor e nada mais, pregação, detenção, 
calvário, cruz, INRI, sete palavras, chagas, 
Madalena, Pietá, sepulcro, ressurreição, 
dou-lhes a minha paz, fiquem com ela. 

inveja, ambição, poder, vaidade, 
ricos, pobres, miséria, ódio, pranto, 
santos, demônios, medo, 
armas, guerras, mortes, genocídios, 
bestas, 
Armagedon, Apocalipse. 
Fim. 

 
Herança 

Diz a moça: 
— Minha mãe me ensinou a bordar, 
o dedal no dedo do coração, 
usar o fio em meadas curtas, 
me ensinou a fazer o ponto chevron, 
que era francês, 
e a arrumar a mesa com porcelanas, pratas e cristais: 
primeiros os pratos, depois taças, em seguida talheres. 
Minha avó me pôs para passar 
os lenços, os lençóis, as toalhas, 
a fralda do menino se dobrava em triângulo, 
para facilitar na hora do uso, 
a camisa do cavalheiro tinha que ter vinco 
na manga comprida de punho inglês. 

— Então você veio de uma boa família. 

— Não, sou uma das filhas da empregada. 
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 primeiro enigma sobre a obra de Marosa di Giorgio (Salto, 1932 – Montevideo, 

2004) é o de que não se parece a nenhuma outra:  sua escrita, como poucas, cria 

para si um mundo próprio. Apontada pela crítica como uma das vozes mais originais 

da lírica latinoamericana e considerada uma escritora de culto no Rio da Prata, ainda 

é um bosque quase intocado no Brasil, pouco conhecida para além dos círculos universitários e 

ainda n~o publicada em português brasileiro. “Los papeles salvajes”, reuni~o de seus livros, transita 

entre o sonho e a infância desde uma paisagem rural e distante, por onde se cruza, 

inesperadamente, com o fantástico, onde o maravilhoso brota da terra. 

Os trechos selecionados e traduzidos, extraídos do segundo tomo (publicado pela editora Arca em 

1991), ilustram elementos recorrentes na poética da autora: os seres míticos que rondam a casa, o 

abismo das lembranças, o mistério do próprio corpo. Transitando entre poesia e prosa, com suas 

recorrências e seus milagres, a escrita de Marosa é um convite aos signos e às memórias que 

restaram indomesticados. Ler Marosa pressupõe entregar-se a um exercício de encantamento e 

fabulação, sob o risco de deparar-se com o monstruoso, o confuso, assim como com o inocente e o 

belo. O leitor, tragado para esta atmosfera, sente-se convocado em suas memórias e em suas 

próprias mitologias; acaba por perguntar-se como se pareceria seu próprio país onírico, que seres o 

habitariam, o que contariam seus próprios papéis selvagens. 

 

Que país fascinante é o meu país. Tão plano. Com os animais pintados no campo. E as casas, solitárias, 

ao longe, uma verde, outra rosada, outra celeste. E há uma estrela na metade da tarde – não sei como -, 

um jasmim de coroa e chama, e, por um instante, a estrela desce, e os animais fogem aterrados; mas a 

estrela retorna ao seu lugar, e os animais voltam aos seus lugares. E a casa verde, muito mais longe 

(porque é a mesma) já é rosada, e em frente tem uma árvore ou não tem nada. 

Cruzam espíritos aqui e acolá. 

Fogem as lagunas e os cerros, os negros trajando ponchos, e todas as coisas têm asas. 

* 

Aparecia uma planta má nos jardins. Suas folhas eram negras e rajadas; sua flor vermelha, errante, a 

seguia por vários lados. Era como se usasse máscara, navalha. Todos temeram tê-la em seus jardins; 

ela, porém, só se mostrou de vez em quando. E ao entardecer, à meia noite. A pequena lâmpada 

vermelha andando. Durou toda minha longa infância, e observou a todos, e a mim mais do que a 

ninguém. Como se quisesse me ensinar um segredo muito antigo e abominável. 

* 

Minha função: rezadeira. 

Minha mãe me tirou de dentro de uma macieira, de cima de uma maçã redonda e branca que pendia de 

seu galho. Eu era escura, furta-cor. E levantava a pata na direção de Deus. E minha mãe disse: Vem 

aqui, recitadora. E me tomou como filha, me levou para casa, me entregou ao meu pai, às tias, à irmã e 

às primas, que, ao me mirar de rabo de olho, me quiseram, e até ergueram um pequeno teatro no meio 

da cozinha, da sala de jantar e da mesa para que prosseguisse com o murmúrio e a oração. E eu 

representava ao cair da tarde, entre retamas, em silêncio, ou sobre a almofada de gatos. 

O 
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Hoje, na minha frágil cabeça há um brilhante. Meu pai não está mais aqui. 

A prima foi embora para longe. 

Minha irmã tem uma filha. 

Minha mãe me olha. 

E eu, 

rezo. 

* 

Alguma manhã sinto tal temor que me deito tentando ocupar o menor lugar, quase não como, só água. 

Levam-me para a mesa, me intervêm cirurgicamente; de bem de dentro de mim, tiram objetos 

monstruosos: relógios, bonecas, muitíssimos dentes e pentes, e ovos, ovos, ovos azuis, brancos e 

rosados, infinitamente, como se eu fosse uma pomba de quatro asas. Não sei se morrerei. 

… E na metade da tarde, me capturam outra vez. 

* 

Alfarrobos com vagens demasiado doces, “perinhas de Natal”. A carroça t~o leve, quase n~o existia, 

sobre o mato com papoulas fugitivas e outras flores, de um ciclamen tão radiante como nunca tornei a 

ver em lugar algum. 

Havia hortaliças no mato; por obra do vento; ou passeando. Uma cenoura, amarela, rosada, passou 

brilhante, com um chapéu de plumas verdes; cebolas como senhoras algo ébrias, debaixo do véu 

transparente; a batata sem cintura tinha inveja das favas tão delgadas, que dentro tinham pérolas, 

porcelana. Ventos do sul, do norte, não entendi bem. Havia um murmúrio incrível em cada coisa. Os 

cometas, vermelhos, azuis e rosados, voavam alto, por todos os lados, tão finos, tão angelicais, que 

estavam fora das coisas. 

Não me recordo do sentido dessa viagem, aonde íamos, a chegada. 

Creio que, ainda, estou viajando. 

Essa batata resmunga algo; responde-lhe com sua boca de fogo, aquela rosa. 

* 

Disse minha mãe: Não te esqueceste da Chácara? E por sua conjuração tornei-me pequena. Subiram 

aspargos cor de rosa, celestes e amarelos, como lápis de uma escrita amada e desconhecida, e ao cortá-

los, escrevi com eles, por todos os lados, palavras, números, letras, que irradiavam um fulgor de pérolas 

e pedras preciosas. 

E caíram então morcegos como panos rosados e grenás; juntei-os por dúzias nos cestos. 

E as gatas puseram seus ovos, dos quais, em seguida, saíram gatinhos de olhos cintilantes. E amêndoas, 

maçãs dos anjos. Minha irmã e minhas primas voavam entre as folhas, levando cestos de pães. 

Sim, sim, tudo. A lâmpada sobre a qual pousou uma mariposa que falava. O lugar onde te vi pela 

primeira vez; o recanto onde me encontraste para sempre. Enquanto isso, as primas corriam cada vez 

mais alto, voavam cada vez mais alto, distribuindo, aos gritos, convites e cravos. 
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Testamento do peixe 

Eu te amo, cidade, 
ainda que somente escute o teu rumor longínquo, 
embora eu seja em teu olvido uma invisível ilha, 
porque murmuras, tremes e me esqueces 
Eu te amo, cidade. 

Eu te amo, cidade, 
nas horas em que a chuva nasce súbita em tua fronte 
ameaçando dissolver teu rosto numeroso, 
quando até no cristal silente em que resido 
as estrelas aspergem sua esperança, 
quando sei que padeces, 
quando teu riso fantasmal dissipa em meus ouvidos, 
quando ardente é minha pele em tua lembrança, 
quando recordas, negas, ressurges, pereces, 
eu te amo, cidade. 

Eu te amo, cidade, 
quando reclinas, lívida e extática, 
na sepultura efêmera da noite, 
ao revoar das pálpebras fugazes 
ante o fervor castíssimo, 
quando deixas que o sol se precipite 
como um lago de abelhas silenciosas, 
como um rosto inocente de pomelo, 
como o menino assente e estende a testa ao beijo. 

Eu te amo, cidade, 
porque te vejo e longe estás da morte, 
porque a sinistra passa enquanto a miras, 
com teus olhos de peixe, a reluzente 
fresca face de um peixe que se augura livre; 
porque a morte avizinha-se, e tu sentes 
como move seus dedos invisíveis, 
como arrebata e inquire, como morde, 
e tu a espreitas e ouves e a desdenhas, 
vestes a morte com capuzes pétreos, 
revestes de cidade, a desfiguras 
dando-lhe o rosto múltiplo que tens, 
encobrindo-a de igreja, praça ou mausoléu, 
deixando-a quieta, imóvel, sob o rio, 
a sentir-se uma ponte milenar, 
a tornando de pedra, a tornando de noite, 
a tornando cidade enamorada; e a desprezas, 
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a vences, a reclinas, 
como um cão vira-latas dissecado, 
ou o cajado de um morto, 
ou as palavras mortas por algum defunto. 

Eu te amo, cidade, 
porquanto a morte nunca te abandona, 
porque te segue o débil cão da morte, 
e te deixas lamber dos pés ao rosto, 
porque a funesta é quem te enreda o sonho, 
concebe-te o noturno em suas vísceras, 
faz calar teus ruídos, fingindo que cochilas, 
e tu a vês crescer em tuas entranhas, 
passeando em teus jardins com olhos de beladona, 
com lábios amorosos e astros pela boca, 
e escutas como rói e como lambe, 
como de pronto arranca-te algum filho, 
arranca-te uma flor, arrasa-te um jardim, 
golpea-te nos olhos, e tu a miras 
mostrando-lhe um sorriso indiferente, 
deixando-a que delire em seu império, 
sonhando ser teu nome e teu destino, 
Porém, és tu, cidade, a cor do mundo, 
és tu que fazes com que a morte exista; 
a morte é, nas mãos tuas, prisioneira, 
ela é tua alvenaria, tuas vias, teu céu. 

Eu sou um peixe, um eco de sepulcro, 
pelo meu corpo a morte se aproxima 
dos outros seres ternos, ressoando, 
e agora a sinto em mim, incorporada, 
ante os teus olhos e ante o teu olvido, cidade, estou partindo, 
estou virando um peixe em forma indestrutível, 
estou ficando à parte com minha alma, 
eu sinto como a morte fita-me insistente, 
como já teve início a sua viagem por meu cerne, 
como habita em meus cantos mais silentes, 
enquanto tu descansas, cidade, enquanto esqueces. 

Eu não quero morrer, cidade, eu sou tua sombra, 
eu sou quem vela o rastro de teu sonho; 
sou quem conduz a luz até tuas portas, 
quem vela o teu dormir, quem te desperta; 
eu sou um peixe, fui menino e nuvem, 
por tuas ruas, cidade, fui gerânio, 
debaixo de algum céu, fui doce chuva, 
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de pronto, a neve pura, a limpa lã, riso de dama, 
sombrinha, fruta, estrépito, silêncio, 
a alvorada, o crepúsculo, o impossível, 
o fruto que matura, o brilho de uma lâmina; 
eu sou um peixe que anjo tenha sido, 
céu, paraíso, escala, estrondo, 
o saltério, a guitarra, a flauta doce, 
a carnadura, a ossada, a esperança, 
o tambor e a tumba. 
Eu te amo, cidade, 
quando persistes, 
quando a morte cansada há de sentar-se 
como um ébrio gigante a contemplar-te, 
porque exaltas sem paz a cada instante 
a tudo o que ela assola com seus olhos, 
se um pequenino morre, o eternizas, 
se um rouxinol perece, tu chilreias, 
e sempre estás, cidade, ensimesmada, 
criando-te a eterna semelhança, 
desdenhando da morte, 
cortando-lhe o alento com teu riso, 
colocando-a de costas contra o muro, 
inventando-lhe o mar, os céus, os ruídos, 
contrariando a morte em tua estrutura 
de impalpável tecido e de esperança. 

Quisera que amanhã, entre as tuas vias, 
eu fosse qualquer sombra, pedra, estrela, 
singrando a superfície dura, o mar ao longe, 
deixando-o aos seus reflexos morituros, 
onde nada recorda a tua existência, 
e dissolver-me em ti, cidade amada, 
aninhado em teus braços, recolhido, 
eterno peixe de olhos sempre eternos, 
sentindo-te passar por minha mirada, 
e perder-me algum dia feito nuvem e pranto, 
contemplando, cidade, do teu céu humilde e único, 
tua sombra gigantesca trabalhando, 
no sonho e na vigília, 
no outono e no inverno, 
em meio à primavera, em verde relva, 
pela extensão radiante do verão, 
na melodiosa pátria de seus frutos, 
pelas luzes do sol e pelas sombras, que vagam pelos muros, 
trabalhando febril e contra a morte, 
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triunfando, cidade, renascendo, cidade, em cada tempo, 
com teus peixes dourados, teus filhos e estrelas. 

 
Testamento del pez 

Yo te amo, ciudad, 
aunque sólo escucho de ti el lejano rumor, 
aunque soy en tu olvido una isla invisible, 
porque resuenas y tiemblas y me olvidas, 
yo te amo, ciudad. 

Yo te amo, ciudad, 
cuando la lluvia nace súbita en tu cabeza 
amenazando disolverte el rostro numeroso, 
cuando hasta el silente cristal en que resido 
las estrellas arrojan su esperanza, 
cuando sé que padeces, 
cuando tu risa espectral se deshace en mis oídos, 
cuando mi piel te arde en la memoria, 
cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces, 
yo te amo, ciudad. 

Yo te amo, ciudad, 
cuando desciendes lívida y extática 
en el sepulcro breve de la noche, 
cuando alzas los párpados fugaces 
ante el fervor castísimo, 
cuando dejas que el sol se precipite 
como un río de abejas silenciosas, 
como un rostro inocente de manzana, 
como un niño que dice acepto y pone su mejilla. 

Yo te amo, ciudad, 
porque te veo lejos de la muerte, 
porque la muerte pasa y tú la miras 
con tus ojos de pez, con tu radiante 
rostro de un pez que se presiente libre; 
porque la muerte llega y tú la sientes 
cómo mueve sus manos invisibles, 
cómo arrebata y pide, cómo muerde 
y tú la miras, la oyes sin moverte, la desdeñas, 
vistes la muerte de ropajes pétreos, 
la vistes de ciudad, la desfiguras 
dándole el rostro múltiple que tienes, 
vistiéndola de iglesia, de plaza o cementerio, 
haciéndola quedarse inmóvil bajo el río, 
haciéndola sentirse un puente milenario, 
volviéndola de piedra, volviéndola de noche, 
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volviéndola ciudad enamorada, y la desdeñas, 
la vences, la reclinas, 
como si fuese un perro disecado, 
o el bastón de un difunto, 
o las palabras muertas por un difunto. 

Yo te amo, ciudad, 
porque la muerte nunca te abandona, 
porque te sigue el perro de la muerte 
y te dejas lamer desde los pies al rostro, 
porque la muerte es quien te hace el sueño, 
te inventa lo nocturno en sus entrañas, 
hace callar los ruidos fingiendo que dormitas, 
y tú la vez crecer en tus entrañas, 
pasearse en tus jardines con sus ojos color de amapola, 
con su boca amorosa, su luz de estrella en los labios, 
la escuchas cómo roe y cómo lame, 
cómo de pronto te arrebata un hijo, 
te arrebata una flor, te destruye un jardín, 
y te golpea los ojos y la miras 
sacando tu sonrisa indiferente, 
dejándola que sueñe con su imperio, 
soñándose tu nombre y tu destino, 
Pero eres tú, ciudad, color del mundo, 
tú eres quien haces que la muerte exista; 
la muerte está en tus manos prisionera, 
es tus casas de piedra, es tus calles, tu cielo. 

Yo soy un pez, un eco de la muerte, 
en mi cuerpo la muerte se aproxima 
hacia los seres tiernos resonando, 
y ahora la siento en mí incorporada, 
ante tus ojos, ante tu olvido, ciudad, estoy muriendo, 
me estoy volviendo un pez de forma indestructible, 
me estoy quedando a solas con mi alma, 
siento cómo la muerte me mira fijamente, 
cómo ha iniciado un viaje extraño por mi alma, 
cómo habita mi estancia más callada, 
mientras descansas, ciudad, mientras olvidas. 

Yo no quiero morir, ciudad, yo soy tu sombra, 
yo soy quien vela el trazo de tu sueño, 
quien conduce la luz hasta tus puertas, 
quien vela tu dormir, quien te despierta; 
yo soy un pez, he sido niño y nube, 
por tus calles, ciudad, yo fui geranio, 
bajo algún cielo fui la dulce lluvia, 
luego la nieve pura, limpia lana, sonrisa de mujer, 
sombrero, fruta, estrépito, silencio, 
la aurora, lo nocturno, lo imposible, 
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el fruto que madura, el brillo de una espada, 
yo soy un pez, ángel he sido, 
cielo, paraíso, escala, estruendo, 
el salterio, la flauta, la guitarra, 
la carne, el esqueleto, la esperanza, 
el tambor y la tumba. 

Yo te amo, ciudad, 
cuando persistes, 
cuando la muerte tiene que sentarse 
como un gigante ebrio a contemplarte, 
porque alzas sin paz en cada instante 
todo lo que destruye con sus ojos, 
porque si un niño muere lo eternizas, 
si un ruiseñor perece tú resuenas, 
y siempre estás, ciudad, ensimismada, 
creándote la eterna semejanza, 
desdeñando la muerte, 
cortándole el aliento con tu risa, 
poniéndola de espalda contra un muro, 
inventándote el mar, los cielos, los sonidos, 
oponiendo a la muerte tu estructura 
de impalpable tejido y de esperanza. 

Quisiera ser mañana entre tus calles 
una sombra cualquiera, un objeto, una estrella, 
navegarte la dura superficie dejando el mar, 
dejarlo con su espejo de formas moribundas, 
donde nada recuerda tu existencia, 
y perderme hacia ti, ciudad amada, 
quedándome en tus manos recogido, 
eterno pez, ojos eternos, 
sintiéndote pasar por mi mirada 
y perderme algún día dándome en nube y llanto, 
contemplando, ciudad, desde tu cielo único y humilde 
tu sombra gigantesca laborando, 
en sueño y en vigilia, 
en otoño, en invierno, 
en medio de la verde primavera, 
en la extensión radiante del verano, 
en la patria sonora de los frutos, 
en las luces del sol, en las sombras viajeras por los muros, 
laborando febril contra la muerte, 
venciéndola, ciudad, renaciendo, ciudad, en cada instante, 
en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas. 
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Fé 

Eu já me perdi de mim mesmo. 

Às vezes, tomo as lembranças entre as mãos, com carinho, e busco a infância distante, onde 
ficaram minha fé e minha força. Eu as vejo ainda lá, detrás de uma intransponível transparência no 
tempo mostrando com desprezo minha impropriedade de agora e mais admiro a chama 
tremeluzente de sua firmeza. 

Perdi-me de mim mesmo quando mais fundo me busquei, como se a força de viver houvesse 
morrido. 

Levo meus braços a frente e o que há é um sem fim. Como alcançar? 

Espero. 

Uma voz maior me dirá: Vem! 

E, a partir daí, caminharei com tudo revelado, de joelhos, num campo de feridas, carregando na 
garganta o travo da vitória. 

O fim dessa dor será antecipado pela foice dos meus passos, como uma saudação do trigo ante a 
segadora. 

Perdi-me de mim mesmo e espero. 

Senhor, eu tenho os braços estendidos… 

O homem sofre a sua vergonha na minha carne. 

As palavras hostis e as ofensas me parecem a verdadeira fortuna. 

A culpa de cada um é de nós todos. Por que não sofrê-la? Preciso aprender: 
a resistência à dor que tuas mãos me impõem; 
serenidade intransponível ante a quem me ultraja. 

E, melhor que julgar aos demais, limpar-me das próprias imundícies. 

Se tenho ao alto as mãos, quanto mais baixo meu gesto aconteça, que ele então seja esquecido. 

Fe 

Me he perdido a mí mismo. 
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A veces tomo entre mis manos los recuerdos con cariño y busco largamente mi infancia, mi fe y mi 
fuerza. Las veo allá, detrás de una infranqueable transparencia de años, señalando con desprecio mi 
actual desvío y admiro su firmeza de brújula. 

Me he perdido a mí mismo cuando más hondo me buscaba, como si a fuerza de vivir hubiese muerto. 

Tiendo adelante mis brazos y todo es adelante ¿Cómo saber? 

Espero. Una voz más grande me dirá: ¡Ven 

Y desde entonces caminaré con la vista de mi frente abierta, de rodillas, en un campo de heridas, 
llevando en la garganta el trago de la victoria. 

Y una cesación de dolores precederá la hoz de mi paso con salutación de trigo unísono ante la segadora. 

Me he perdido a mí mismo y espero. 

Señor, yo tiendo arriba los brazos. 

El hombre sufre su vergüenza en mi carne. 

Las palabras de hostilidad y de daño me parecen dichas en complicidad conmigo. 

La culpa de cada uno es de nosotros todos. ¿Por qué no sufrirla? Tengo que aprender: 

Resistencia a los dolores que tu mano me impone. 

Serenidad invencible ante lo que me ultraja. 

Y, más bien que juzgar a los otros, limpiarme de mis propias inmundicias. 

Si tiendo arriba las manos, cuanto bajo mi gesto suceda, debe ser olvidado. 

 
Os rostos são inexpressivos 

Os rostos são inexpressivos. 
O riso, o pranto, são de um a um e não de alguém a niguém. 
Quanto tempo ante ao pampa desolado! 
Com quem rir? Por quem chorar? 
O silêncio nos lábios é tão habitual, que a palavra consoladora de nada serviria. 
Somente ante a si mesmo o homem pensa e sua expressão transborda introspecção. 
Rugas não virão senão como marcas do tempo. 
E idades há apenas três: 
A idade em que tudo o que se diz é: eu ainda não posso. A idade em que se pode sem dizer. A idade 
em que se diz: não posso mais. 
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Mas é na maturidade que se unificam a alegria de ter chegado já e o pressentimento da decadência. 
Não protestamos porque para nós tudo é aceitação. 

Los rostros son inexpresivos 

Los rostros son inexpresivos. 
La risa, el llanto, son de hombre a hombre no de hombre a desierto. 
II cuántas horas ante la tierra desnuda! 
¿Con quién reír? ¿A quién llorar? 
El silencio de los labios es tan habitual, que la palabra descansadora no los ha ablandado. 
Solo ante sí mismo el hombre piensa y sus facciones expresan atención interior. 
Arrugas no vendrán sino como tarjas del tiempo. 
I edades no hay más que tres: 
La edad en que se dice: todavía no puedo. La edad en que se puede sin decir. La edad en que se dice: ya 
no puedo. 
Pero en la edad de los hechos se une el goce de haber llegado a la tristeza de sentir el descenso. 
No protestamos porque para nosotros todo es aceptación. 

 
Acostumei-me a estar só 

Acostumei-me a estar só, como o ombú foi acostumado à pampa. 
Minha alma é uma esfera observando o próprio centro de sua força. 
Para caminhar pela vida, mantenho-me nas pernas da vontade e da coragem. 
A noção de minha própria existência me impede de desabar. 
Viver é a obrigação a ser mantida. 
Ignoro a covardia quando digo-me “eu devo”. 

Me he acostumbrado a estar solo 

Me he acostumbrado a estar solo, como el ombú se ha acostumbrado a la pampa. 
Mi alma es una esfera mirando su centro que es vigor. 
Para caminar por la vida, sé sostenerme sobre las piernas de mi voluntad y mi coraje. 
La noción de mi propia existencia me impide caer. 
La vida es una obligación que mantener. 
Ignoro la cobardía cuando me he dicho: «DEBO». 

 
Infinito 

Meu Deus… Escrevo sob a tua proteç~o. 
Por minha boca infantil reduz-se o amor pelas coisas que há em ti, sem diminuí-lo. 
Tua palavra se simplifica, e eu de ti me enalteço. 
Insignificante, sofro por me exceder e minha alma anda pela sentença como um cego cheio de luz. 
Dá-me a tua lei para que cresça até merecer mencionar-te. 

Infinito 
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Mi Dios bajo tu amparo escribo. 

Por mi boca tan chica se empequeñece tu amor por las cosas que están en ti sin dismuirte. 

Tu palabra em mí se reduce, y yo de ti me agrando. 

Pobre cosa tuya sufro de sobrarme a mi mismo y mi alma camina en la frase como um ciego lleno de luz. 

Dame tu ley para que asi crezca hasta merecer nombrarte. 

 

19 

Tudo cresceu muito na solidão. 
O poente une o mundo com as estrelas. 
O céu foi dormir. 
E um homem que canta desliza a alma pelas encostas das montanhas rumo à imobilidade. 
Pequena antena de carne alucinada do impossível, aguardo na tensão de todos os meus anseios 
que algo grande como um Deus me eleve à harmonia universal. 

19 

Todo se ha agrandado en la soledad. 
El crepúsculo hermana al mundo con los astros. 
El cielo se ha dormido. 
I un hombre que canta, desliza su alma por la falda de las montañas hacia la 
          [quietud inamovible. 
Pequeña antena de carne alucinada de imposible, espero en la tensión de todos 
         [mis anhelos que algo grande como un Dios me eleve a la armonía 
         [universal. 
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CHINA  
 
FU TA SHIH 
497 – 569 

Tenho uma acha na mão 
E não a tenho 

Se caminho, cavalgo 
um búfalo de água 

Não há margem se a ponte 
flui no lugar da correnteza 

 

 WANG WEI 
701 – 761 

CASA DE CAMPO NO RIO WANG 

Quase um ano sem voltar 
à montanha do Leste 

Já é tempo de semear 
os grãos da primavera 

Na chuva, parece tinta 
o verde escuro das ervas 

A flor sobre o rio pende 
a ponto de incendiar-se 

 
RETORNO A SONG 

O rio Yi é seda na brisa 
A água flui por sentimento 

Ao passo, meu cavalo 
segue os voos migratórios 

Poente. O outono deserto 
A muralha em ruínas 

No remoto monte Song 
chego outra vez ao refúgio 
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O VALE DAS FLORES AMARELAS 

Trilha íngrime. Dez mil voltas 
Já paramos por três vezes 

A fila some nas curvas 
entre os cimos e a mata 

Som de chuva nos pinheiros 
de correnteza nas rochas 

Cantarolo se o abismo 
torna as vozes mais graves 

Lá embaixo, pela névoa 
o sol é branco ao poente 

e os salsos parecem flutuar 
ao redor do lago azul 

Nunca tive paz no claustro 
A imensidão vence a inquietude 

 
MEDITO NO ÁTRIO 

A névoa prateada vira neblina 
Molha o átrio ainda fechado 

Radiante, o verdor do musgo 
transpassa os puídos da túnica 

LI BAI 
701 – 762 

O homem da fronteira ignora 
as letras por toda a vida 

Arco tenso em meia-lua 
Cada flecha abate duas gruas 
Bravura que abrange o deserto 
Temida por quem a admira 

No outono, pela planície 
chicote serpeando na neve 
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adestrado falcão por escolta 
cavalga ao confim do reino 

Atrás da cortina, como pode 
poeta competir com ginete? 

* 

O homem vive em trânsito 
Só morto volta à sua morada 
Breve via entre o céu e a terra 
e não é mais que o pó dos anos 

Em vão, o coelho da lua 
busca o elixir da eternidade 
A árvore milenar desmorona 
em pilhas de lenha seca 

Na terra a ossada branqueia 
e a raiz pressente a primavera 
Olho ao redor e suspiro 
Há algo sólido na glória da vida? 

* 

O monge de Chu 
toca em minha honra 

Seu mandolim faz sentir 
a onda do ar nos pinheiros 

Som que purifica fontes 
Longe, ecoa um sino 

O sol se põe lentamente 
e em névoa o monte se esfuma 
 MENG JIAO 

751 – 814 

O ARCO-ÍRIS CINÁBRIO 
 
Um momento no paraíso 
Mil anos entre os homens 

Moves a torre de casa 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

137 
 

e tudo perde substância 

O lenhador voltando à aldeia 
vira pó em outro poente 

Nada é nem jamais será 
o que foi durante este dia 

Mas a Ponte de Pedra espectra 
seu arco-íris cinábrio 

BAI JUYI 
772 – 846 

Na sabedoria da luz 
a razão universal 

não é mais que o corpo 
de um nume morto 

O que é a essência? 
O que nutre o nume morto 

Cânfora, incenso perfeito 
Sua chama não deixa cinzas 

* 

A essência carece de essência 
Se há vazio, é vazio abandonado 

Para entender o sentido 
esquecer a palavra 

Teu sonho enquanto sonhas 
vacuidade das vacuidades 

Esperas frutos da flor de ar? 
Pescas nas águas da miragem? 

A supressão do ato é o ato 
Pois o que na verdade é 

Foge do inativo, escapa da ação 
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SU DONGPO 
1037 – 1101 

Abro a janela 
para que entre a andorinha 

Furo a cortina 
para que a mosca saia 

É por amor ao camundongo 
esta migalha no chão 

e por piedade da falena 
a lamparina apagada 

 
O VINHO CLARO, A CAPA FINA 

A taça clara, o gole é suave 
Mais fácil dobrar se a capa for fina 
O feio do belo, o vinho avizinha 
Esposa e amante, o tempo as iguala 

Se buscas por ti em teu próprio destino 
segue a prudência e o anonimato 
Evita o pó das décadas, o vento Norte, 
a Sala Imperial de Audiências 

Cem anos são muitos, mas também acabam 
Que há em ser cadáver rico ou pobre? 
Pérola na boca do morto ilustre 
à espera do ladrão de túmulos 

A poesia é a sua própria recompensa 
O justo é o inimigo de si mesmo 
Bem e mal, dor e alegria 
Véus da vacuidade 

 
SOBRE UMA PINTURA DE YU-KO 

Se Yu-ko pinta bambus 
Vê o bambu 
não vê a si mesmo 
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Pintando se abandona 
e ao frescor do bambuzal 
se torna bambu ele próprio 

Ido Lao Zi 
que outro teria o poder 
de sair de si sem um gesto? 

NALAN XINGDE 
1655 – 1685 

Daqui ao horizonte, em turbas 
cavalgam guerreiros maltrapilhos 

Uma estrela cai brilhando 
até sumir entre as estrelas 

Confio o sono ao cavalo e sonho 
abrir ao meio o arroio do Lobo 

Falseia um casco, eu acordo e de repente 
toda a minha vida volta para trás 

 
IMPRESSÕES NO TEMPLO DE SHUANGLIN 

Coração em cinzas. Longas tranças 
ainda não desbastadas pelo monge 

O vento e a chuva e o vento novamente 
Assim vidas e mortes se sucedem 

A vela sozinha não conhece a solidão 
A razão como um muro abandonado 

 

 YUAN MEI 
1716 – 1797 

No aguaceiro o rochedo brilha 
O nevoeiro penetra na pedra 

A chuva parte, a névoa regressa 
O abismo não se move do espaço 
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JAPÃO  

 
EIHEI DOGEN 
1200-1253 

Somos sopros entre 
o nascimento e a morte 
a morte e o nascimento 

A via desconhecida 
e a via do conhecimento 
recorremos sonhando 

De tudo o que vivi 
dura ainda 
o som da chuva 

no alpendre 
certa noite 
em meu retiro de Fukakusa 

 

 INGO 
1209 – 1281 

Por setenta e três anos 
retirei água do fogo 
Um inseto sou agora 
E o mundo reverbera 
ao menor roce com meu corpo 

RIUZAN 
? 

Transparência, a lua no azul 
Gelo no oceano até o horizonte 

Defina amplo, defina denso 
A cauda do dragão enrosca a onda 

 

 YAGYU-TAJIMA 
? 

FRAGMENTOS DO TRÍPLICE TRATADO 
SOBRE A ESPADA 

A mente imóvel é o vazio 
que flui e realiza o mistério 
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O vazio é a ausência na mente 
E a mente ausente a quietude 

Abandona o pensamento 
como se não o abandonasses 

Adestra tua técnica. Observa 
como se não a observasses 

Se reages antes que a mente 
estarás à frente da destreza 

E que a imagem da mente seja 
o vazio próprio do espelho 

Se olhas com o vazio primeiro 
serás reflexo do que olhas 

Só depois foca teus olhos 
um palmo antes do corpo 

Se avanço sem movimento 
ajo, mas não me movo 

Ser como a lua nas ondas 
sempre feita e desfeita 

Ou de madeira, um boneco, 
que a disciplina animou. 

TACHIBANA AKEMI 
1812 – 1868 

Alegro 
se abrindo o papel 
o pincel faz 
escrever 
melhor do que eu sabia 

Se 
depois de cem dias 
lutando em vão 
com as palavras 
o poema surge pronto 

Ou quando 
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mesmo sem mestres 
compreendo 
o sentido das doutrinas 
de árduo entendimento 

E mais ainda se 
– algo raro – 
há peixe na mesa 
e meus filhos murmuram 
contentes enquanto comemos 

Ou 
ao abrir um livro ao acaso 
reconheço alguém 
mais semelhante a mim 
do que eu mesmo 
 TAKAHASHI 

1901 – 1987 

Além das palavras, este nada interior 
em que me torno para permanecer 

Apenas isto é preciso, meditar 
Eu penso, respirar com todo o corpo 

A realização é tão pura 
está além de tudo, do amor inclusive 

Vislumbro viver em qualquer lugar 
De nada preciso, nem mesmo da vida 

* 

O vento sopra nos pinheiros 

Ouça: rumo ao princípio 
de um passado sem fim 

Ao ouvir, ouves tudo. 

* 

Não são as palavras 
apenas palavras 
Longe disso 
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Eu ouço o que 
faz com que fales 
e eu escute 
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erto dia, quando eu era adolescente, saí da escola e fui almoçar em uma churrascaria 

com minha família. Aceitei uma coxa de frango que o garçom me ofereceu, como já 

havia aceitado tantas outras vezes antes. Mas, naquele dia, a textura, o sabor – 

alguma coisa naquele pedaço de carne não me agradou e eu o deixei de lado, 

esperando por algo que me apetecesse mais. Foi aí que aconteceu… 

De repente, como se uma bigorna caísse na minha cabeça, eu me dei conta de que aquilo era 

parte de um ser que, um dia, viveu, foi morto para me servir de comida, teve sua perna 

arrancada, queimada – e, no final, coube-me o veredito: “n~o é bom o suficiente para mim”. O 

absurdo dessa narrativa mental me desestabilizou completamente; tudo era gratuito e ilógico, e 

eu experimentei uma náusea como jamais tivera, tanto no sentido sartreano quanto no 

estomacal. Naquele dia, tudo que pude fazer foi cruzar os talheres. 

Saí da churrascaria com a certeza de que eu nunca mais comeria carne, porque – assim eu sentia 

– fazer isso era errado. Se eu fosse algum tipo de guru, eu diria que foi uma “revelaç~o”, 

indiscutível, e me contentaria com essa justificativa, creditando o meu momento de “epifania” a 

uma espécie de força divina; porém, questionador e cético como sempre fui (naquele tempo, eu 

já queria ser cientista), eu resolvi pensar sobre o que eu tinha sentido, tentando racionalizar o que 

eu havia compreendera intuitivamente: comer animais é errado. 

Antes de contar o que eu descobri, vale a pena falar sobre como a família reagiu à minha decisão 

de tirar a carne do cardápio. Os familiares – em especial minha mãe e minha avó – preocuparam-

se muito, achavam que eu ficaria anêmico e definharia até a morte; o único consolo que tinham 

era a crença de que tudo era apenas um arroubo juvenil, uma mania de adolescente que logo 

passaria. Não passou. 

E não passou justamente por causa do esforço que fiz para entender o que, de início, era apenas 

revolta, emoção. Busquei respostas nos livros (naquele tempo, eu já era leitor voraz e já queria 

ser escritor). Descobri que, no século VI a.C., Pitágoras – aquele mesmo do famoso teorema – já 

falava sobre respeitar os animais, pois acreditava na transmigração de almas. Ou seja: de acordo 

com Pitágoras, os animais não-humanos podem ser humanos reencarnados. Por isso, a justiça e 

a compaixão demonstradas a vacas e porcos são justiça e compaixão demonstradas a seres 

humanos. 

Esse tipo de embasamento não me satisfez nem um pouco. As coisas melhoraram quando achei 

um livro chamado “De abstinentia ab esum animalum”, ou “Da abstinência de comer animais”, 

do filósofo Porfírio. 

Esse texto foi, para mim, um grande achado, por duas razões. Primeira: para quem estudou latim 

no colégio, sua leitura foi um exercício instigante. Segunda: a tese de Porfírio para mim soou 

razoável e consistente. No seu livro, Porfírio defende que os animais não-humanos merecem 

consideração devido àquilo que são (criaturas sensíveis e conscientes) e não devido ao que não 

C 
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são (seres humanos aprisionados em corpos de animais). O que mais espanta Porfírio não é que 

pessoas como ele optem por não comer carne, mas sim que alguém tenha optado por fazê-lo: 

“Quanto a mim (…) pergunto-me por que acidente e em que estado da alma ou da mente o 

primeiro homem que o fez tocou o sangue com sua boca e levou os seus lábios à carne de uma 

criatura morta, aquele que pôs à mesa corpos mortos e fétidos e aventurou-se a chamar de 

nutrição os pedaços que um pouco antes bramiam e gritavam, moviam-se e viviam. Como 

puderam seus olhos suportar o massacre de se cortarem gargantas, de se esfolar o couro, de se 

arrancar um membro de outro membro? Como pôde o seu nariz aguentar o fedor? Como é que a 

imundície não causou repulsa ao paladar daquele que fez contato com as feridas de outros e 

sugou fluidos e soros de ferimentos mortais?”   

Como se vê, Porfírio, da mesma forma que eu, em certo momento de sua vida, experimentou um 

intenso sentimento de repulsa diante do ato aparentemente banal de comer animais, 

enxergando nele uma verdadeira insensatez. Cercado por pessoas que demonstravam grande 

espanto quando eu contava que não comia carne, rodeado por tanta gente que me olhava como 

se eu fosse um alienígena, foi um alento encontrar alguém que compartilhasse da minha posição, 

mesmo que esse alguém fosse um sujeito nascido no Líbano há mais de mil e quinhentos anos. 

Logo nos primeiros passos da minha pesquisa, eu me dei conta de que, no fundo, a minha reação 

na churrascaria fora fruto de um longo processo de elaboração inconsciente. A tal coxa de frango 

foi apenas a gota d’|gua. De fato, durante minha inf}ncia, sempre ajudava minha m~e a recolher 

e tratar cães e gatos de rua, ficava revoltado com parentes que iam pescar e deixavam os peixes 

sufocando em baldes na varanda, tinha terror ao ver cavalos mal tratados pela cidade, mas não 

estendia essa consideração aos animais que me serviam de alimento. Assistindo a documentários 

sobre a vida selvagem, eu me revoltava ao ver o leão atacando a zebra para devorá-la e pensava 

que, se eu fosse o criador do mundo, as coisas seriam diferentes: nenhum animal teria de pagar 

com seu sangue e com sua dor para que outro vivesse. Ou seja: eu era capaz de questionar até 

mesmo o funcionamento da natureza, mas não questionava o meu próprio prato na hora do 

almoço. Por que essa cegueira? Por que esse silêncio? 

Não demorei para descobrir a resposta: a exemplo dos meus bisavós, dos meus avós e dos meus 

pais, eu nasci e cresci imerso em uma cultura que naturaliza o uso dos animais, especialmente 

para alimentação. Isto é: eu fui criado em uma sociedade na qual é moral matar e comer animais, 

assim como é moral criá-los e mantê-los presos para fornecerem produtos como ovos e leite para 

nós, humanos. 

Existem duas dimensões que, muitas vezes, são tomadas como sinônimos, mas que guardam 

entre si uma distância significativa: moral e ética. É consenso que, quando falamos em moral e 

ética, estamos falando, ainda que sem mencionar, nos conceitos de certo e errado. E isso é 

verdade, mas as semelhanças param por aí. 
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Quando alguém analisa determinada sociedade e descobre o motivo daquele povo agir de tal 

maneira, está trabalhando unicamente com um conceito descritivo. Essa forma de abordagem 

retrata a moral de uma sociedade, no sentido original da palavra em latim, em que “mores” quer 

dizer “costumes”. 

Porém, não usamos apenas descrições quando entramos em temas como status moral dos 

animais, aborto, eutanásia, infanticídio, estupro, genocídio, impacto ambiental etc. Essas 

questões sugerem uma abordagem normativa (ou prescritiva) e não apenas descritiva: Ou seja, 

nesses casos, dizemos que algo deve acontecer, e algo não deve acontecer (e, se afirmamos que 

algo deve acontecer, é porque esse algo é melhor do que aquilo que não deve acontecer). A ética 

é justamente essa abordagem normativa (ou prescritiva); consiste em observar certo 

comportamento (ou certa ação) e indagar: isso é bom ou isso é mau? Isso está correto ou 

incorreto? A ética é a filosofia da moral, seu estudo e polimento. Estudar a moral por meio da 

ética é buscar aprimorar a moral humana, torná-la cada vez mais correta, perfeita. Com efeito, 

um seguidor absoluto da moral humana perfeita é obviamente uma meta utópica; porém, é em 

busca de perfeição que se aprimoram os valores humanos, mesmo que essa perfeição nunca seja 

atingida. Em tempos como os nossos, em que é considerado “feio” julgar, a ética pode parecer 

um campo antipático da filosofia, mas sua função é exatamente esta: apontar o dedo para cada 

ação humana é julgá-la como certa ou errada, estabelecendo, de preferência, princípios 

norteadores que sejam gerais, universais e imparciais. 

Em resumo: a moral é conduta, é costume, é temporal, é prática, é ação; a ética é o princípio, é a 

regra, é permanente, é teoria, é reflexão. A moral nos diz como as coisas são; a ética, como 

deveriam ser.   

Eu sempre vivi cercado de pessoas que comem animais, que se vestem com pedaços de animais, 

que usam animais para numerosos propósitos. Assim as coisas são. Mas será que as coisas 

deveriam ser assim? 

Essa foi a minha primeira grande reflexão ética, poucas semanas depois daquela coxa de frango. 

Não foi difícil deduzir que a aceitabilidade de determinado comportamento pela sociedade não o 

torna, por si só, correto (ou bom); apenas o torna aceitável para aquelas pessoas, naquele local e 

naquela época. Um princípio ético não se constrói por maioria de votos. Escravidão, estupro, 

mutilação genital – esses foram apenas alguns exemplos de comportamentos já considerados 

moralmente aceitáveis que me passaram pela cabeça e que, certamente, não poderiam ser 

justificados eticamente. Será que, comendo animais, eu não estaria cometendo um erro, uma 

transgressão ética? Em caso afirmativo, qual era a dimensão do meu erro, isto é, quantos animais 

já havia matado? 

Claro que eu jamais tinha matado um animal com minhas próprias mãos. Além de naturalizar a 

matança de animais, a moral da sociedade em que vivemos é bastante bem sucedida em levar os 

horrores dos matadouros para longe dos olhos da maioria e também em mecanizar todo o 
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processo de transformaç~o dos animais em comida através de verdadeiras “linhas de 

desmontagem”. Enquanto tocamos nossas vidas adiante, enquanto trabalhamos, nos divertimos 

e dormimos, os matadouros funcionam 24 horas por dia para dar conta de suprir a colossal (e 

sempre crescente) demanda por carne e mais carne. São inúmeras instalações, em toda parte, 

aonde chegam diariamente caminhões abarrotados de animais a serem mortos, como 

prisioneiros despejados em campos de concentração. Dentro do abatedouro, um intrincado 

sistema de trilhos, ganchos, serras e tanques de escalda espera por eles, tudo cercado pelas 

pessoas que lá trabalham, já anestesiadas, insensibilizadas pela mecanização da chacina, todas 

vestidas de branco, ironicamente invocando algum tipo de pureza ou sanidade em meio a um 

caos de sangue, vísceras e gritos. Estão ali para fazer o que poucos de nós teriam a frieza 

necessária para fazer com as próprias mãos. São matadores de aluguel.   

Certo, eu nunca assassinara nenhum animal com minhas próprias mãos, mas quantos animais os 

homens de branco haviam matado para mim? Estimativas apontam que, em média, uma pessoa 

que come carne habitualmente acabará devorando mais de 7000 animais ao longo da sua vida.[i] 

Tudo isso em uma existência de 80 anos; sendo assim, uma simples regra de três aponta que, até 

a adolescência, quanto tive o sísmico encontro com a coxa de frango, eu já havia sido 

responsável pela morte de, pelo menos, 1400 animais. Mil e quatrocentos. Esse número passou a 

me assombrar. Eu, que me considerava um defensor dos animais, uma pessoa pacífica e justa, 

era responsável pela morte de 1400 criaturas. Da mesma forma que os trabalhadores do 

matadouro, eu vestia uma indumentária branca, mas salpicada de sangue, reivindicando uma 

candura e uma retidão inexistentes. 

Mas não haveria uma justificativa para a morte de tantos animais? O fato de me servirem de 

alimento não me daria, por si só, razão suficiente? Não seria um “mal necess|rio”? 

Segui com as minhas investigações, ainda impactado pela poderosa impressão vivenciada na 

churrascaria e, ao contrário do que muitos esperavam, ainda saudável, sem qualquer privação de 

proteínas ou coisa que o valha. Deparei então com um princípio incrivelmente simples, mas sobre 

o qual eu nunca havia refletido de verdade: para decidir se uma ação é certa ou errada, não basta 

olhar para o quão felizes ou tristes ficam os indivíduos implicados. É claro que isso é importante – 

mas apenas uma vez que temos certeza de que ninguém está tendo algum direito básico violado. 

Considerações a respeito do bem-estar dos envolvidos simplesmente não têm relevância quando 

a questão envolve uma violação de direitos. Por exemplo, no caso do estupro, a vítima teve um 

direito seu violado – o de não ser dominada por ninguém –, e não interessa o quanto o estuprador 

se sentiu feliz e satisfeito com a consumação do ato. Para decidir se algo é certo ou errado, ético 

ou antiético, n~o basta colocar “dor” e “prazer” em uma balança. 

Um direito é uma barreira que protege um interesse fundamental seu da ação de terceiros. 

Ninguém pode violar um direito seu simplesmente alegando que isso o deixaria mais feliz. 
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Contudo, não podemos confundir interesses com preferências. 

Interesse fundamental é uma necessidade básica e essencial à manutenção do bem-estar do 

indivíduo, que, não sendo atendida, provoca dor, sofrimento, e compromete a sua integridade 

física e psíquica. 

Preferência é uma possível opção em cenário composto por duas ou mais possibilidades não 

essenciais. 

A partir do momento em que as noções de “interesse” e “preferência” ficaram claras para mim, 

um preceito ético muito elementar (mas formidavelmente eficiente) se delineou: os interesses 

são protegidos por direitos; as preferências n~o. Por isso, o “interesse” tem prioridade sobre a 

“preferência”. 

Entre todos os direitos existentes, ou seja, entre todas as possíveis barreiras para proteção de 

interesses, talvez o direito mais básico de todos os seres humanos seja o direito de não ser 

considerado propriedade. 

Seres humanos possuem a capacidade de sentir dor, sofrer e valorar tais experiências como 

intrinsecamente más, em um mecanismo de preservação da vida. Logo, cada humano preza sua 

própria vida. Mas de nada adianta ele estar vivo se sua vida não lhe pertence. 

Quando você é propriedade (ou seja, quando você é tratado como “coisa”), você n~o precisa ser 

respeitado como indivíduo; as relações afetivas com sua família podem ser interrompidas a 

qualquer momento; você pode ser violentado sexualmente; pode ser ameaçado; pode ser 

descartado assim que perder a utilidade para os outros; pode ser morto. 

A próxima pergunta – natural, imediata – é: quem tem o direito de não ser considerado 

propriedade? 

Todo aquele que, assim como nós, humanos, for capaz de sentir dor, sofrer e valorar tais 

experiências como intrinsecamente más. Um ser com tais capacidades é dito senciente. E essas 

capacidades nada tem a ver com inteligência, autoconsciência, autopercepção, sabedoria, 

criatividade, capacidade de pensamentos abstratos; trata-se de algo muito mais fundamental, 

que nós, humanos, compartilhamos com uma variedade de animais não-humanos. Vacas, ratos, 

araras, cachorros, elefantes, cavalos, todos eles são sencientes e têm o direito de não ser 

propriedade – pelo mesmo e exato motivo que humanos também têm. 

Aí estava a minha resposta. Um animal tem o “interesse” de continuar vivo, mover-se, evitar o 

sofrimento, ter contato social etc. O homem tem o “interesse” de se alimentar, mas a dieta 

escolhida é uma quest~o de “preferência” individual. Portanto, o direito de satisfazer uma 

“preferência” do paladar é mais fraco que o direito { vida e ao n~o sofrimento. Nesse sentido, 

comer animais, havendo tantas outras opções disponíveis, torna-se injustificável. 
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Agora, a “revelaç~o” que eu tivera na churrascaria estava fundamentada sobre argumentos 

racionais, como deve ser toda a ética. Não se trata de pena, compaixão, misericórdia ou mesmo 

de amor pelos animais; trata-se do reconhecimento de um direito fundamental e do respeito a 

esse direito – o direito de não ser propriedade. 

Foi assim que eu descobri o veganismo. O veganismo é um movimento guiado pelo princípio 

ético de que o ser humano viva sem explorar os animais. Exatamente: descobri que, espalhadas 

pelo mundo, muitas pessoas formam um movimento em prol dos direitos animais. Assim, eu não 

precisava me sentir tão isolado, não precisava ter um neoplatonista nascido há mais de mil e 

quinhentos anos como único parâmetro de identificação.   

O veganismo é a busca pelo fim do uso de animais para alimentação, apropriação, trabalho, caça, 

vivissecção, confinamento e todos as outras práticas que envolvam exploração da vida animal. 

Os praticantes do veganismo – os assim chamados veganos – procuram abolir qualquer prática 

que explore animais, zelando pela preservação da liberdade e integridade animal. Sendo prática 

alicerçada sobre a ética, o veganismo é um norte, e não um fim em si mesmo. Em outras 

palavras: mesmo que ainda seja impossível eliminar 100% da exploração animal do nosso dia a 

dia, pois toda a sociedade vem sendo erigida sobre essa prática há milênios, nada justifica a 

inação, e os veganos buscam se aprimorar diariamente na erradicação do uso dos animais em 

suas vidas, em processo de contínuo polimento. 

Todos aqueles que abominam a injustiça, a crueldade, a matança e o abuso de seres inocentes 

deveriam analisar, sem escudos, o caminho que o veganismo nos propõe. 

Certo dia, há quase duas décadas, eu descobri quantos animais eu havia matado. E descobri que 

havia cometido todos esses assassinatos sem querer – até mesmo sem saber. Mas, nessa mesma 

época, eu decidi que não iria mais matar nenhum animal. Ao contrário dos animais, ao contrário 

do frango que foi servido como minha última porção de carne, nós, seres humanos, somos 

capazes de escolhas racionais. É preciso arcar com as responsabilidades que essa capacidade nos 

impõe, especialmente em relação àqueles que não têm voz e que jamais poderão assumir o 

protagonismo de sua própria libertação. 

 

 

 

 

[i] Dada a escassez de dados sobre o tema no Brasil, os dados aqui presentes se referem ao consumidor médio 

britânico. Guardadas as diferenças nas proporções de diferentes animais consumidos, o número total, a estatística 

para nosso país provavelmente não diferem significativamente no somatório final. A pesquisa foi divulgada pelo Daily 

Mail.  
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No gado é que dormimos 

e nele que acordamos. 

Drummond, Boitempo 

s pessoas modernas em quase nada diferem daquele bípede implume cuja espécie 

autonomizou-se geneticamente há cerca de 300 mil anos nas pradarias africanas, já 

considerada aí a datação das recentes descobertas de fósseis de Homo sapiens no 

sítio de Jebel Irhoud, no Marrocos, que recuaram em mais de 100.000 anos a nossa 

saga sobre o globo. O desenho morfofisiológico humano, portanto, permanece praticamente 

imune às recentes transformações ocasionadas pela revolução agrícola, ocorrida há 

aproximadamente dez milênios no Oriente Médio. Isso implica dizer que o quadro de nosso 

genoma prossegue estável, no mesmo lugar evolutivo do paleolítico: no topo de uma cadeia 

alimentar que suporta tanto o processamento de pequenas fibras vegetais quanto aportes 

proteicos de fonte carnívora. Simultaneamente ao encurtamento do intestino, a ingestão de 

ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, oriundos da carne vermelha, produziram no 

gênero homo uma progressiva encefalização, triplicando o tamanho de seu cérebro em relação a 

hominídeos de cinco milhões de anos, como o Australopithecus afarensis. Do bipedalismo à 

inteligência loquaz, as mudanças nutricionais culminadas no Homo sapiens estabeleceram então 

um quadro multifatorial de interações complexas entre causas e consequências que fazem a 

glória e o tormento dos paleoantropólogos dedicados a reconstruir o percurso de nossa aventura 

evolucionária. 

Ferramentas de corte e trituração, precocemente desenvolvidas pelo homo erectus, 

ulteriormente associadas a técnicas de uso do fogo, reduziram de modo significativo o dispêndio 

calórico necessário à mastigação e à deglutição. Ao longo de muitos milênios de seleção natural, 

as alterações metabólicas proporcionadas pelo carnivorismo associado à dieta frugívora 

repercutiriam em notáveis mudanças anatômicas do homo em relação a seus ancestrais e 

macacos colaterais: diminuição do volume das dentições (com molares mais chatos e caninos 

mais curtos), aumento geral da estatura, crescimento do volume e da densidade neural da massa 

encefálica, bem como alongamento do pescoço, com maior liberação da faringe, ensejando, 

inclusive, uma inédita condição articulatória para o aparelho fonador. Em face dos primatas 

quadrúpedes, com a dieta da carne, os nossos antepassados bípedes, de braços liberados do solo 

e mãos hábeis, armazenaram abundantes estoques energéticos, resfriaram a temperatura do 

sangue craniano e paulatinamente conquistaram inúmeras características capazes de 

incrementar a complexidade dos laços de sua organização grupal. Recentes análises de molares 

fossilizados de neandertais provam que também esses nossos primos eram adeptos do regime 

carnívoro. Logo, graças a uma formidável autoconstrução pela dieta,  a mão, a mente e as 

circunstâncias não tardariam em deixar o gene FOXP2 e os neurônios-espelho confluírem no 

mais extraordinário evento evolutivo da condição humana: o surgimento da fala. 

 

A 
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Para a maioria esmagadora dos cientistas especializados em evolução humana – de 

paleontólogos a geneticistas -, constitui ponto incontroverso que a passagem a uma dieta 

também carnívora tenha contribuído decisivamente para o aperfeiçoamento da espécie humana 

em suas variantes sapiens sapiens e neandertal (Leonard e Robertson, 1994). E agora especula-se 

que o próprio advento das ferramentas de corte e trituração amaciante teriam sido muito mais 

relevantes do que se imaginava no processo precursor de ingestão da carne crua fracionada. Ou 

seja: na disseminação do carnivorismo, tudo indica que as lâminas tenham antecedido o próprio 

fogo como meio facilitador de acesso às gorduras e fibras musculares. Traços arqueológicos de 

auroques, bisontes, cervos e mamutes, bem como fragmentos de machados, facas e pontas de 

flechas e lanças confirmam essa extraordinária articulação entre a caça e a sobrevivência nos 

fluxos humanos disseminados pelo planeta há mais de 40.000 anos. Entretanto,  esses ares tão 

primitivos, mais próprios à aurora do homem, parecem reatualizar-se de modo surpreendente no 

atavismo da rusticidade daquelas civilizações absolutamente modernas transladadas para as 

Américas em condições de estrita precariedade e escassez material. Seguramente por isso, os 

primeiros colonizadores aqui chegados tiveram de reativar tantas memórias da caça, 

combinando-as com as técnicas milenares de criação dos animais domésticos. 

No século XVII, o gado bovino foi introduzido no sul do Brasil pelos jesuítas empenhados na 

fundação da Colônia de Sacramento e de diversas reduções catequéticas de indígenas (também 

conhecidas por missões). Reproduzindo-se descontroladamente em campos abertos, esses 

touros e vacas logo tornar-se-iam outra vez selvagens no bioma dos pampas latino-americanos, 

formando imensas vacarias em um período no qual as peles e o sebo eram objeto de comércio 

com a Europa, enquanto carnes e carcaças simplesmente restavam abandonadas a céu aberto. O 

resistente laço de couro trançado e a boleadeira apresentada aos europeus pelos indígenas do 

Prata foram instrumentos essenciais da preia desse gado xucro. E a redomesticação dessa 

animália estranha à fauna americana daria origem às primeiras técnicas de manejo dos nossos 

rebanhos de corte e leite, aperfeiçoando nessa labuta certos tipos sociais intimamente ligados ao 

universo da carne –  do mestiço gaúcho de chiripá e bota de garrão ao vaqueiro nordestino de 

perneiras e gibão, ambos conectados por sertanistas e pelas rotas comerciais das comitivas de 

boiadeiros e tropeiros que com seus muares riscavam o traçado de nossas primeiras estradas. 

Considerando a introdução dos bovinos como uma verdadeira estratégia de ocupação 

expansionista, sob a perspectiva da história ambiental, José Augusto Pádua acredita que 

aproximadamente três milhões de cabeças de gado proliferavam-se pelas regiões da Bahia e de 

Pernambuco ao redor do século XVIII, isso enquanto a população do território colonial orbitava 

ao redor de escassas 300.000 pessoas. Espécie exótica e sem predadores naturais, o gado bovino 

somou-se então à cabra, ao cavalo, às ovelhas e à galinha para a construção de uma paisagem 

que tampouco conhecia o cajueiro e o coqueiro (Pádua, 2002 e 2010). À época, a pecuária 

nordestina fornecia carne para as cidades litorâneas e os engenhos mais afastados, além de 

abastecer tais estabelecimentos com a força de tração para suas moendas e arados. De Salvador 

até o rio São Francisco, os rebanhos mais ao Sul aproximaram-se das Minas Gerais que tanto 
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demandavam proteína para seus pesados serviços. E já em direção ao Norte, os vaqueiros 

alcançaram o Piauí, atingindo os atuais estados da Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte e 

Ceará. Em diversas ocasiões, Pádua tem feito contundentes críticas ao incremento da pecuária 

na direção da fronteira amazônica, responsabilizando o modelo agropecuário da matriz bovina 

associada à soja pela devastação ambiental da região Norte do país. 

Os ofícios da carne seguem assim alimentando ritos e memórias míticas revisitados por insólitos 

cruzamentos entre a remota atividade nômade de caçadores-coletores e o estilo de vida 

sedentário de agricultores e pastores. Da caverna à querência, da oca ao galpão, do primitivo ao 

rústico, sempre que alguns homens sentarem ao redor de uma fogueira, cortando um pedaço de 

carne preparado sobre labaredas e tições, algo de estranhamente familiar e imemorial estará 

sendo celebrado. 

Na enorme caixa de ferramentas conservada em museus e oficinas da criação humana, a faca 

comparece como um dos mais remotos e permanentes utensílios. Prótese que supre a fragilidade 

das unhas (garras) pela dureza lacerante de algo mais forte que os próprios dentes (presas), ela 

tornou-se um prolongamento quase natural de nossa mão. Do paleolítico aos nossos dias, as 

facas são produzidas a partir dos mais diversos materiais: sílex, osso, bambu, madeira, marfim, 

obsidiana, bronze, ferro, prata, vidro ou aço. Recentemente passou-se inclusive a fabricá-las de 

uma duríssima cerâmica, infensa aos mais delicados detectores de metais. Além do cuteleiro 

forjador, poucos conhecem tão bem o mistério das facas quanto um amolador e um homem da 

produção e do comércio de carnes. Convém então esclarecer que a palavra carniceiro, no poema 

que se lerá abaixo, não pretende recriminar algum homicida (embora essa leitura seja também 

possível*),mas antes apontar, segundo a melhor dicção de seu marcador platino, aquele perito 

na dissecação da anatomia animal da carnicería, vocábulo que tanto no castelhano como no 

português da fronteira Sul significa algo bastante próximo aos nossos atuais açougues, palavra 

de origem árabe formada a partir de as-sūq(mercado, feira ou bazar).  

Entre as inúmeras culturas que se nutrem da proteína animal, o comércio de peças espostejadas 

progressivamente distanciou-se da sangrenta cena do abate. O que de início era apenas 

necessidade sanitária, com as delicadezas e higienismos da vida urbana assumiu uma conotação 

de repulsa às imagens de suplício, esfola, evisceração, retalhamento e desossa das reses. A 

sistemática ocultação  da matança e dos disjecta membra já sugere a muitas crianças que a 

alcatra de seus bifes materialize-se diretamente no gancho dos açougues, assim como a carne 

moída dos hambúrgueres de seus lanches brote em bandejas de isopor nos supermercados. Tudo 

aí apenas vagamente lembra o boi morto aos olhos civilizados de frigoríficos cujas logomarcas 

com frequência são concebidas a partir de alegres personagens animais (um bom exemplo é a 

indústria de laticínios La vache qui rit).  A repugnância à morte das bestas travestiu-se de 

assepsia para que a carne, logo vendida a peso, continuasse assegurando o deleite das iguarias 

que com ela são preparadas. Prato principal por excelência de inúmeras dietas onívoras, a seu 

lado quase tudo converte-se em entrada ou mero acompanhamento**: o legume, o arroz, a 
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farofa, os tubérculos, as saladas, os pães, as sopas. Na indústria da carne, costuma-se dizer que 

do boi só não se aproveita o berro. Contudo, no mundo do gado vigora uma escrupulosa 

distinção de nobreza e qualidade entre seus lugares anatômicos e cortes correspondentes, todos 

eles dispostos a partir do meridiano que divide o traseiro do dianteiro e sempre refletindo uma 

rígida hierarquia de preços e merecimentos: do macio e suculento filé mignon do steak 

internacional ao matambre (mata hambre: mata fome), a duríssima capa cárnea situada entre o 

couro e os costilhares da rês, via de regra deixada aos peões de estância, juntamente com as 

vísceras (bofes da parilla) e as patas de mocotó (osso buco) destinados à ração das escravarias 

em caldos e outros cozidos. 

Cada vez mais cara por seu elevado custo de produção (que envolve imensos passivos 

ambientais, amplos espaços de criação e às vezes até o engajamento de trabalho escravo), a 

carne de boi chega às raias do preço proibitivo em diversos países, majorando-se ainda mais no 

caso dos abates religiosos certificados como kosher (judaico) e halal (muçulmano). Mesmo 

assim, ainda sobrevivem algumas sociedades historicamente muito próximas ao gado bovino, e 

que o consomem fartamente desde uma tradição remontada à sua captura em estado selvagem 

e ao preparo diretamente em fogo de chão. É bem este o caso do churrasco gaúcho, muito 

frequentemente acompanhado de farinha de mandioca, testemunho inegável da influência 

indígena.  Todavia, a própria palavra churrasco guarda uma interessante controvérsia sobre sua 

origem e sentido. Há quem creia tratar-se de um vocábulo onomatopeico, formado pelo ruído 

crepitante da gordura a gotejar sobre as brasas, indicando um “quemar o tostar ligera y 

superficialmente algo”, segundo o Dicion|rio da Real Academia Espanhola. Acredito, porém, ser 

mais plausível a hipótese que sustenta ser a origem da palavra churrasco o verbo castelhano 

socarrar, de raiz pré-romana. No ano de 1495, o dicionário castelhano Nebrija já registrava esse 

verbo que evoluiria do andaluz e do leonês berceano para o atual churrascar: assar ou chamuscar 

sobre o fogo. E, segundo o filólogo catalão Joan Coromines, em seu Diccionario crítico 

etimológico de la lengua castellana, a palavra socarrar possivelmente provenha do basco sukarra, 

composta por su (fogo) e karra (chama), trazendo para esse substantivo tão corrente no 

português e no espanhol uma insólita raiz, estranha à família dos idiomas indo-europeus. 

Controvérsia semelhante à do churrasco incide sobre o termo inglês barbecue. Especula-se que 

sua mais remota origem provenha do maia baalbak kaab, com o sentido de “carne coberta com 

terra”. Essa palavra, por intermédio dos indígenas mexicanos, teria gerado o barbacoa, termo 

difundido pelos índios taínos do caribe para designar uma carne assada em um buraco com 

brasas, à época de Colombo. A barbacoa lentamente passaria então aos idiomas espanhol, 

português, francês e inglês. Porém, há quem sustente que o barbecue provenha do dialeto 

calabrês, designando o aparato de espetos e grelhas usado para se assar cabritos desde a “barba 

hasta la coa [cola]”, ou ainda do francês canadense “de la barbe a la queue”, do século XVII. De 

qualquer modo, a palavra barbecue constitui hoje um anglicismo, e sua referência transporta-nos 

diretamente aos programas de gastronomia da televisão à cabo, onde se assistem elaboradas 

competições de assadores norte-americanos preparando carnes fortemente condimentadas com 
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pimentas e pápricas. Ademais, o nome barbecue também dissemina-se pelo uso do molho BBQ, 

um xarope de milho aromatizado artificialmente com fumaça química e empregado em larga 

escala em restaurantes como os da rede australiana Outback, especializada em carnes 

processadas por amaciamento à base de papaína injetável combinada com degradação 

controlada por resfriamento (maturação). 

Na América Latina, subsistem inúmeras modalidades de churrasco. Com a carne enterrada em 

um buraco recoberto de brasas era o churrasco dos guaranis, por certo influenciado pela 

barbacoa. Há também entre os gaúchos o matambre salgado com o suor equino recolhido 

diretamente da carona, o forro dos arreios que ficava encharcado ao tocar diretamente o lombo 

transpirante do cavalo. E além do prático e corriqueiro espeto de pau, levado sobre o lume ou 

fincado no chão, difundiram-se entre as  vacarias as grelhas de madeira, provavelmente 

originadas do moquém tupi, que dariam origem à parilla uruguaia ou argentina, depois 

preparada sobre trempes e gradis de metal. As carnes e os peixes moqueados eram, além de 

lentamente cozidos, defumados, alcançando-se assim uma prolongada conservação, motivo 

pelo qual C}mara Cascudo chama o moquém de “avô do churrasco”(Cascudo, 1967:23). Durante 

os nove meses em que permaneceu sob o poder do tupinambás, em 1549, Hans Staden 

testemunhou o uso do moquém inclusive em rituais de antropofagia (Staden, 1835). Ademais, 

importa assinalar que, no espaço platino hispanohablante, o churrasco é igualmente conhecido 

por asado, como no caso desse espetacular asado en el cuero,  no qual um gaucho uruguaio 

executa, do abate à cocção, todo o ritual de um evento comunitário de exo-cozinha (Lévi-

Strauss)  voltado a oferecer um farto banquete a convidados. 

Em seu modelo proposto para a antropologia da alimentação, Claude Lévi-Straus discute 

diversos mitos implicados na tríade cru-cozido-podre. Sobre os Pacomehi do México, por 

exemplo, afirma que eles interpretam o assado como um “compromisso entre o cru e o 

queimado” e que “após o incêndio universal,  o que n~o tinha sido queimado tornou-se branco e o 

que tinha sido queimado, preto. E o que foi apenas chamuscado, tornou-se vermelho” (Lévi-

Straus, 1965). Recordando que Aristóteles já intuíra a diferença fundamental entre alimentos 

assados e fervidos, Lévi-Strauss sustenta que os primeiros permanecem em relação bem mais 

direta com a natureza, uma vez que os segundos demandam a dupla mediação da água e do 

recipiente para o seu preparo. Segundo o antropólogo francês, o assado então corresponderia ao 

convexo dos acontecimentos comunitários mais voltados à distensão dos laços sociais, enquanto 

a concavidade das cerâmicas e demais recipientes destinados à fervura gastronômica conviria 

mais àquela endo-cozinha familiar de laços há muito estabelecidos. Mas ninguém necessita ser 

altamente versado nos arcanos etnolinguísticos do estruturalismo para cedo reconhecer que um 

bom churrasco é, via de regra, muito mais uma festa do que uma trivial refeição realizada no 

recinto doméstico. 

Chame-se churrasco, assado ou barbecue, a verdade é que o preparo da carne sobre o calor de 

fogo e brasas só muito recentemente distanciou-se dos bastidores de uma morte bovina tantas 
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vezes agônica, sendo realizado em churrasqueiras construídas como fornos abertos, com carvão 

empacotado e peças compradas em um varejo abastecido por moderníssimos frigoríficos, nos 

quais o tiro, a estocada ou a marretada (capazes de gerar longos sofrimentos) são substituídos 

pelo atordoamento por pistolas de ar comprimido e diversos cuidados veterinários de redução do 

estresse animal do assim chamado “abate humanit|rio”. Além disso, atualmente, em grandes 

churrascarias comerciais sequer é estranha a troca do carvão e da lenha por assadeiras elétricas 

ou a gás de cozinha, que demandam muito menos manutenção (inclusive das chaminés) e 

promovem cozimentos mais controláveis, baratos e homogêneos. Graças a tudo isso, o espanto 

com a opulência cadavérica de uma rês abatida passaria a ferir cada vez mais a suscetibilidade 

dos partidários do veganismo e de inúmeras outras dietas contemporâneas com pretensões a 

autênticos sistemas morais. 

As multimilenares relações entre humanos e rebanhos assumiram as mais insólitas formas entre 

as civilizações. Nesse sentido, Philippe Descola é certeiro ao asseverar que “a revoluç~o neolítica 

do Oriente Médio não é um roteiro universal cujos efeitos ideais e materiais e condições de 

apariç~o seriam transponíveis tais e quais ao resto do mundo.” (Descola, 2005: 83). Entre os 

antigos gregos, o gado bovino fornecia as valiosas oferendas sacrificiais do holocausto e da 

hecatombe. E sabe-se que, entre eles, apenas a carne oriunda do sacrifício de um boi de trabalho 

ou ainda aquela obtida em uma caçada poderia ser consumida. Pelo sistema trinário dessa 

cozinha do sacrifício, homens e deuses eram reaproximados ao manter-se os animais mais 

vinculados ao grupo humano, próximos da condição de bárbaros e escravos (Descola, 2005: 85). 

Assim, em boa parte do espaço mediterrâneo – e podemos aqui recordar a longa tradição da 

tauromaquia dos minoicos – a antinomia entre o selvagem e o doméstico nutria-se desse 

contraste entre a caça e a criação, conquanto, já no mundo romano, as coisas se passassem de 

forma um pouco distinta. 

No seu admirável Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Émile Benveniste percorre 

as associações entre o gado e a riqueza humana desde uma perspectiva estruturalista. Ao 

recordar que peku é o nome indo-europeu de gado, grei ou rebanho, afirma que a raiz pek talvez 

seja derivada da pelagem lanosa a ser tosqueada dos ovinos, por certo a superfície mais evidente 

e contável de qualquer besta de criação. De fato, peku deriva do proto-indo-europeu peku, tendo 

por cognato o sânscrito     (p|śu) que evolui para gasu e daí para o nosso gado. Entretanto, no 

mundo latino, quais seriam as afinidades mais profundas entre o radical pecus e os significados 

presentes nos termos pecúnia e peculium? Segundo Benveniste, tais relações não são assim tão 

diretas como uma atribuição etimológica mais intuitiva faria acreditar. As ideias de riqueza e 

fortuna em bens, ou suas expressões financeiras e outras formas de representação do valor, 

paulatinamente se complexificaram e se distanciaram dos rebanhos pela própria abstração ínsita 

ao valor-moeda, a tal ponto de não ser mais possível encontrar-se alguma atestação mais 

evidente do vínculo entre termos como pecúlio e pecúnia na sufixação de pecus. Daí conclui o 

linguista francês que o indo-europeu pekus designou primariamente gado e só de modo muito 

tardio a pecunia, coisa a que leva a crer a nossa pecuária por paranomásia e, com certa 
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frequência, a associação entre a pujança do mundo econômico e palavras derivadas de pecus, 

como peculato e especulação. E tal como ainda se fala em “cabeça de gado”, é importante 

lembrar que o termo capital (fatal, mortal, como em “pena capital”) nasce como adjetivo 

derivado da raiz latina caput: cabeça, seja da sua ideia de principalidade (o “cabeça do casal” ou a 

capital de um país), seja da própria decapitação (a perda da vida). Ademais, somente após o 

Renascimento é que o termo capital deixaria de ser um adjetivo para se estabilizar em seu 

estatuto de substantivo, designando doravante a riqueza em dinheiro ou bens de um 

proprietário. 

Outra questão relevante sobre os rebanhos diz respeito ao sexo nomeador de seus espécimes. 

Sociedades de criadores sistematicamente distinguem as nomenclaturas de suas animálias por 

uma predominância alternativa entre machos e fêmeas. Assim, na nossa língua, cavalos, bois e 

camelos opõe-se ao feminino das cabras e ovelhas do minoris pecudes, o chamado gado miúdo. 

Como exceção à predominância da nomenclatura de fêmeas para estes animais de menor porte, 

restariam os suínos que, embora menores, são classificados desde o indo-europeu entre sus e 

porcus, isto é, respectivamente entre os selvagens caçados (javali, cachaço, cerdo) e os porcos 

domesticados para abate em varas e chiqueiros. Contudo, tal distinção na cultura porcina só 

passaria a adquirir sentido desde o momento em que os europeus começaram a criar esses 

animais para consumo, uma vez que indianos e iranianos parecem jamais ter domesticado porcos 

em suas antiguidades, enquanto gregos e romanos o faziam com frequência largamente 

atestada. Nas palavras do próprio Benveniste: “Existiria uma distinç~o indo-europeia muito 

importante do ponto de vista da civilização material dos Indo-Europeus, porque sus é comum ao 

conjunto dos dialetos, do indo-iraniano ao irlandês, enquanto porcus é restrito à esfera europeia 

do indo-europeu e não figura no indo-iraniano. Tal discordância significaria então que os Indo-

Europeus não conheciam o porco doméstico e que a domesticação do animal teria começado 

somente após a ruptura da unidade indo-europeia, quando uma parte dos povos se estabeleceu 

na Europa.” (Benveniste, 1966:24-25, tradução minha). Além disso, é de se notar que essa 

distinção subsiste até hoje em diferenças como a que faz o inglês entre porc (o animal 

considerado pela carne de predominância alimentar) e pig (o suíno considerado em suas demais 

características e irradiações metaforizantes, dentre as quais se destacam a sanitária, da 

chafurdação na lama, a alimentar, ligada aos restos da lavagem, e até a sexual, do pênis em 

formato helicoidal). 

A definição védica de pasu compreende animais quadrúpedes e bípedes: pasu vira. 

Originariamente, os próprios humanos incluíam-se na riqueza mobiliária da sociedade pastoril 

indiana, cujos textos mais recuados reportam ritos sacrificiais nos quais o homem é arrolado 

entre cavalos, bois, cabras e ovelhas (em especial o Satapatha Brahmana, do primeiro milênio 

a.C.). Ao longo desse mesmo período, textos avésticos reiteram a ideia de pasu vira: o 

zoroastrismo igualmente menciona rebanhos humanos, muito embora, em iraniano moderno, o 

significado de pasu se tenha restringido especificamente ao carneiro (Cf. Benveniste, 1966:35). 

As larguíssimas extensões analogizantes daí oriundas, aprimoradas ainda pelas noções de 
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pastoreio e cuidado, darão ensejo às mais antigas representações dos agrupamentos humanos 

submetidos a uma direção político-religiosa nas interseções das culturas judaico-cristãs e greco-

latinas. Logo, muito mais do que a horda ou o bando,  foi sem dúvidas o rebanho uma das mais 

antigas compreensões da natureza comunitária do convívio entre os homens, abastecendo ainda 

primitivamente a experiência desse agrupamento com as noções de igualdade, liderança, 

autoproteção e interesse compartilhado pela subsistência. 

Com efeito, no final da República romana operou-se uma sensível mudança no tocante à 

valorização do apresamento de animais na ingens silva (Descola, 2005:85). Nos três volumes do 

seu tratado De re rustica (Das coisas do campo), Marcus Terentius Varro (116-27 a.C.) dedica todo 

o segundo tomo aos rebanhos de diversas espécies, sustentando ser a criação controlada 

preferível à caça. Verdadeiro manual de agricultura e pecuária da antiguidade, o livro de Varro 

trata minuciosamente de sacrifícios, alimentação, crescimento, pelagens, desmame, moléstias, 

calendários reprodutivos,  abate, preços e até das fórmulas jurídicas aplicáveis à proteção do 

comércio de rebanhos (Varro, 1843). Obra seguramente conhecida pelos jesuítas que vieram para 

a América, De re rustica assinala a larga proeminência da matriz romana em nossa indústria de 

carne. E não seria nenhum abuso interpretativo enxergar, mais de quinze séculos depois de 

Varro, as tensões entre a caça e a criação da antiguidade, entre o gado selvagem e o doméstico, 

repetindo-se por aqui, nas vacarias do Novo Mundo. 

Além do gado vacum, as vacarias também multiplicavam milhares de mulas e cavalos em prados 

abertos. Desde a década de 1620, os jesuítas das reduções indígenas foram responsáveis por uma 

extraordinária intervenção modificadora das paisagens do pampa, um espaço permanentemente 

conflagrado pelas disputas entre as monarquias ibéricas. Com milhares de cabeças, a grande 

Vacaria do Mar, que ia da Lagoa dos Patos aos rios Negro e Jacuí, acabaria abandonada pelos 

religiosos cristãos acossados por saqueadores portugueses e espanhóis auxiliados por índios 

charruas e minuanos. Eles então formariam, nos campos de cima da serra,  a imensa Vacaria dos 

Pinhais (Baqueria de los Piñales), dispersada em direção à região Nordeste do atual Rio Grande 

do Sul, então habitada pelos índios Kaingangues, grandes consumidores de pinhões. O padre 

jesuíta Roque Gonz|les assim a descreve no século XVII: “Planícies se estendem a perder de vista, 

descortinando paisagens variadas e rasgando horizontes de dilatada amplidão; alternam com 

vales risonhos, enquanto lá no alto das serras negreja o verde-escuro pinhal, de copas 

arredondadas, imponentes no silêncio quase religioso, à luz abafada, onde erguem os braços ao 

céu, como que em súplica muda, mil candelabros gigantes, formados pelas esguias e possantes 

arauc|rias.” (Teschauer, 1909). 

Para a maioria dos leitores urbanos será bastante difícil imaginar esses imensos rebanhos 

bovinos sendo caçados em coxilhas sem fim por incursões de indígenas e colonizadores 

europeus. Mas uma relíquia cinematográfica recentemente descoberta, realizada em 1927 pelo 

piloto bávaro Gunther Plüschow, explorador da Terra do Fogo, pode trazer alguma ideia de tais 

práticas. Filmado em Blumenau, mais de dois séculos após a dispersão da Vacaria dos Pinhais, 
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vemos aí, entre araucárias e rodas de chimarrão, índios xoklengs (botocudos) capturando um 

novilho a flechadas e em seguida o assando, tudo sob os olhares curiosos dos imigrantes alemães 

cujos bugreiros foram responsáveis pelo genocídio desta mesma etnia. 

Mas esses novos sertões das Vacarias dos Pinhais tampouco tardariam em se tornarem objeto da 

cobiça de outras províncias e até de nações estrangeiras, como é o caso de São Paulo e da 

Inglaterra. Já não bastavam a extração do couro e da graxa dos bovinos. Em meados do século 

XVIII, com a concessão, pela Coroa portuguesa, de sesmarias na Província de São Pedro do Rio 

Grande, toda a lida pecuária tornava-se muito mais complexa. Castração, doma, cercados, 

currais, contagens sistemáticas de cabeças, marcação a fogo, seleção de matrizes, ordenhas e 

queijarias foram gradualmente substituindo a preia do gado alçado, dando lugar a rebanhos 

selecionados entregues à mercancia dos tropeiros. No século XIX, o surgimento de diversos 

pontos de arremate de bovinos de criação, no Uruguai e no Brasil, impulsionaria uma pujante 

indústria do charque na cidade de Pelotas, voltada a alimentar os cativos que trabalhavam nas 

Minas Gerais. Simões Lopes Neto estima que, até o início do século XX, tenham sido abatidas e 

salgadas nas charqueadas gaúchas impressionantes 45 milhões de cabeças de gado. Enquanto 

isso, em 1881, Dom Pedro II, acompanhado de extensa comitiva de políticos, diplomatas e 

membros da família imperial, inaugurava pessoalmente, no Rio de Janeiro, o moderníssimo 

Matadouro de Santa Cruz. Destinado a abastecer de carne fresca toda a capital e resolver sérios 

problemas de salubridade causados por instalações anteriores, esse abatedouro contava com a 

sofisticada logística de um ramal ferroviário próprio e até com um gerador de energia elétrica, 

trazendo grande prestígio tecnológico para a indústria da carne bovina, desenvolvendo o 

comércio local e permanecendo em atividade até as primeiras décadas do século XX. 

O encolhimento das propriedades urbanas e a progressiva retirada das bestas de corte e carga do 

panorama citadino transformariam os bichos mais corriqueiros da vida rural em verdadeiras 

atrações, tornando-os inclusive objeto de uma afeição outrora reservada exclusivamente à 

familiaridade protetiva das criaturas domésticas. No seu penúltimo livro, Opus 10, de 1951, 

Manuel Bandeira publica o célebre poema Boi morto.  Rolando sem vida nas águas de uma 

enchente,  esse boi não consumido manifesta variados graus de um explícito assombro. Metáfora 

maior de uma submers~o existencial “entre destroços do presente”, os versos memorialísticos de 

Bandeira, redigidos em pleno Rio de Janeiro, evocam seu Recife natal e o rio Capiberibe da 

infância do poeta, nascido em 1886. Fascinado pelo arrojo metropolitano dos arranha céus da 

então capital do Brasil, Bandeira alude a um “boi espantosamente, sem forma ou sentido”, 

erigindo a potente imagem de um desperdício traduzido no absurdo brutal daquele imenso ser 

movente e inanimado, levado de arrasto pelas forças da natureza. O animal do poema, portanto, 

não chega a figurar o boi abatido, cuja enorme carcaça suspensa por vezes assume ares de uma 

oferta sacrificial embaraçosamente similar à cena da crucificação e mesmo à da eucaristia, onde 

se trata de comer e celebrar um corpo. Mas a meditação artística e até religiosa da vida e do 

sacrifício dos animais de rebanho está longe de constituir qualquer novidade temática. O 

antiquíssimo imaginário cristão do agnus dei, do pastor e da vida comunitária dos ovinos 
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transmuta-se em canções antológicas, que veiculam uma potente crítica social e política ao 

gregarismo dócil de uma passividade bovina, como em Admirável gado novo, de Zé Ramalho, e 

Disparada, de Geraldo Vandré. 

Em outro sentido, o poeta  Dirceu Villa há pouco deu a público o poema O cutelo. Tratando de 

cenas suínas com uma peculiar articulação entre os registros onírico e descritivo, esses versos 

foram publicados pela revista Modo de Usar & Co em uma seleta que pode ser visitada aqui. 

Observe-se, no entanto, que o tom espantado e virtualmente empático do autor já contrasta 

com a comezinha indiferença de alguns homens que trabalham quotidianamente na cadeia 

produtiva dessa mesma carne de porco, como se pode ver nesse hilário vídeo. Outro exemplo 

dessa recente exploração temática é o do professor e tradutor Érico Nogueira, da Unifesp, que 

tem em seu Poesia Bovina (2014) um longo poema intitulado Charcutaria, mobilizando com 

grande destreza inúmeros elementos colhidos na esfera sugestiva dos embutidos, desde a 

sexualidade até o político. Eis alguns versos de Charcutaria: “Sem meter na tripa a biscate 

esperta / chupando tudo do mole vovô / seu esposo; argh! pastor bastião / do macho costume a 

abrir outro rego / na Rego; a sensibilíssima páti, / defensora-mor de bagre e macaco e / galinha, 

três abortinhos nas costas / – sem meter edil, auditor, Brasília, / a fossa da Terra de Santa Cruz 

[…]” (Nogueira, 2014). 

No mundo das artes plásticas, carcaças de reses serviram como modelos de natureza morta para 

pintores extraordinários como Rembrandt (O boi esfolado), Chaïm Soutine (Boeuf écorché) e 

Francis Bacon (Figure with meat). E parece subsistir, no gesto pictural desses artistas tão 

distintos, um mesmo impulso celebratório, uma homenagem da mão que empunha o pincel à 

honra daquela outra que maneja a faca em gestos escultóricos, capazes de percorrer dos 

movimentos mais drásticos aos mais precisos, daqueles do machado e do martelo aos do cinzel e 

do buril. Entretanto, qualquer faca aí só opera a contento se estiver muitíssimo bem amolada, tal 

como um bisturi. E tal estado de perfeição funcional é tão indispensável que João Cabral de Melo 

Neto chegou a praticar uma espécie de redução fenomenológica desse utensílio ao esplendor do 

seu gume no poema Uma faca só lâmina. A permanente demanda pelo reparo de fios cegos e 

pontas rombudas estimulou mundo afora uma atividade altamente especializada: a dos 

afiadores ambulantes, homens que itineram com esmeris a manivela e pedal, cintas de couro e 

chairas, anunciando seus préstimos pelas ruas com flautas, guizos e apitos. Assim, para iluminar 

as leituras a seguir, dentre as representações do amolador, recomendo duas em especial: uma de 

Goya (El afilador) e outra capturada no Rio de Janeiro por essa belíssima fotografia de Marc 

Ferrez. A potente imagem de um boi pendurado, que ilustra o poema Ofícios da Carne (Arame 

Falado, 2012), é intitulada Le boucher russe, e provém do site Lettres de Moscou, que 

lamentavelmente não credita sua autoria.  Já os poemas Olho de Boi e O linguiceiro são inéditos 

em livro, sendo o primeiro introduzido por um trecho do filme O Vendedor de linguiça, de 1962, 

no qual Mazzaropi canta um poema de Pedro Paulo Mariano (o restante das informações sobre a 

obra audiovisual constam na descrição do próprio vídeo). 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

163 
 

Dilatado de natureza e cultura, da caça à indústria, do vivo ao cozido e da preia ao frigorífico, o 

olho do boi segue engordando o homem que a si mesmo transforma ao tornar-se o senhor da 

multiplicação e dos destinos daqueles animais que o refletem e são por ele refletidos em seu 

corpo e espírito. Em largo e lacunar bosquejo, creio serem esses alguns elementos cruciais para 

um panorama antropológico, histórico e estético da questão da carne em nossa sociedade 

contemporânea. O mais é mito e arte,  o que seguramente não há de ser pouco, como se 

percebe, por exemplo, na exposição organizada pelo Rijksmuseum de Amsterdã com as obras 

viscerais do indiano Anish Kapoor postas em diálogo com a eterna mestria de Rembrandt. É 

deste artista contemporâneo a imagem que escolhi para abrir o presente ensaio. 

 

TRÊS POEMAS CARNÍVOROS 

OFÍCIOS DA CARNE 

o açulamento 
de um bafejo 
comiserava-se 
de dulcíssimas canjicas 
se no retábulo de pelúcia 
um bafo fosse brisa: 
na íris flamejante 
uma linha em lâmina 
sobre a bota branca 
quando, sem surpresa 
a paulada na cabeça 
arriava as quatro patas 
na rabiola dos revérberos 
e trinando de espasmos 
a vitela envolta em visgo 
era uma cria semipronta 
pendurada pelo umbigo 

ali cada dente de aço 
só confiava nele para afiar-se: 
orgulho e amizade entre 
o carniceiro e o amolador 
que do esmeril à chaira 
doravante retornava 
a ofícios bem mais antigos 
que tesouras domésticas 
ou faquinhas de cozinha 
para pânico dos vegetarianos 
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felizes com o caldo roxo 
de suas beterrabas cozidas 
e perguntando pelo fio 
dos alicates de cutículas 

adeus à tabuleta na calçada 
(AFIA-SE NAIFAS E FACAS): 
agora só o pugilato do abate 
e uma picardia de galo de rinha 
procurando por veios e juntas 
separando as peças 
para o enguiço da balança. 
 

O LINGUICEIRO 

dentre as vísceras, a delicadeza das tripas 
a membrana, o invólucro das salsichas 
a cápsula de carne onde outra (moída) se deposita 
ou melhor dizendo: se soca, se compacta, se enfia 
depois de condimentada por segredos & delícias 

entretanto você já viu lavarem 
intestinos de porco em uma tina? 
não apenas por fora, em especial por dentro 
(o bolo fecal e seus atributos nojentos) 

aí problema sumamente complexo 
é o de se chegar ao avesso da tripa 
e sem jamais perfurá-la ou rompê-la 
preservando-se sua tubulação 
contínua e tão pouco espessa 

(para as finas linguicinhas 
usa-se o intestino de ovelhas 
cuja dificuldade, se não maior 
é praticamente a mesma 
enquanto o calibre bovino 
convém aos embutidos de mesa 
copas, salames e outros êxtases) 

na busca de se alcançar tais avessos 
acode o proverbial pau de virar tripa 
o dedo superlongo do proctologista 
a vareta mágica do tripeiro 
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esse sacerdote das linguiças. 
 

OLHO DE BOI 

Toda a expressão deles mora nos olhos – 
e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. 
Drummond, Um boi vê os homens 
 
Árvores da paisagem calma, 
Convosco – altas, tão marginais! – 
Fica a alma, a atônita alma, 
Atônita para jamais. 
Que o corpo, esse vai com o boi morto. 
Manuel Bandeira, Boi Morto 
 

se fora do pasto só mamasse mamilos de mecânicos orifícios, sem 
jamais temer a peçonha do preclaro ofídio desapercebido: boi bom, 
boi vivo. festim e fulgor fátuo no bramir medonho do sumiço: sílabas 
do vaqueiro cedendo a outros (somenos) signos, a exemplo dos tais 
dígitos: boi morto, prejuízo. na fazenda modelo, a indumentária 
decimal nos madrigais de um velho monitor de âmbar: fascínio do 
postiço em cantoneira de chanfra a comandar ciclos entre o veraz e o 
ridículo. eis o caso do que mesmo falho é entretanto verossímil na 
ladainha escura propagando argúcias do mais lauto e tóxico pelo 
desfiar de seus opróbrios: o gado que são (e somos) perante si e o 
próximo em puros termos de rebanho e código. o corno mocho, o 
guampa torta, o chifre em lua, o aspa afiada. sim: há metáforas e há 
trapaças, se em cada folha muda e pálida oferta-se nova carcaça 
imolada em náusea. sob o sol tórrido, uma pilha de nervos estende 
sua plataforma de esterco: adubo estival no leite morno do bezerro, 
leiva de aluvião no couro vivo do bovino. refratando sombras de 
murta e mirtilo, ágata e gnaisse em lampejos vítreos: um olho de boi, 
te engolindo. 

 

NOTAS 

* No item Eufemismos antigos e modernos, de seu Problémes de linguistique générale, Émile 

Benveniste esclarece que, na execução das penas capitais, o termo designante do carrasco para 

os romanos, o carnufex, fora aproveitado do nome dado pelos gregos ao açougueiro: κρεουρóσ, 

proveniente de κρέασ, a carne retalhada para fins comestíveis. Com grande chance de acerto, 

isso explicaria por que então o carnufex tenha se aproximado dos vernáculos carniceiro e 
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açougueiro na abominação daqueles delitos, acidentes ou episódios bélicos com grande número 

de mortes sangrentas: a carnificina. Um exemplo recente é o do nazista Klaus Barbie, 

cognominado de “açougueiro [ou carniceiro] de Lyon”. Contudo, esse sentido do κρεουρóσ 

(açougueiro) dado ao carnifices latino (o imolador de carnes humanas) também já aparece 

precocemente na peça Agamenon, de Ésquilo, que se serve da acepção metaforizada de retalhar 

para algo além da simples decupagem animal: a prática de um crime de sangue, bem como a 

retribuição ou expiação de uma ofensa por sua vingança punitiva. Logo, parte da compreensão 

do próprio princípio retributivo de castigos e represálias no mundo helênico seria originada desse 

estilo violento dos suplícios como retalhação, uma vez que subsistiria, para os gregos, uma 

importante distinção entre ἀποκτείνω, assassinar, e καταχρςθαι, executar penas e/ou sacrifícios 

(Benveniste: 1966, 314). 

** Em sentido contrário, Phillipe Descola recorda, entre os índios Achuar, da alta Amazônia, a 

grande prevalência da mandioca sobre os demais alimentos, inclusive as carnes de caça. 

Relatando em sua etnografia o consumo de um porco-do-mato preparado sobre um moquém, 

ele diz: “Ent~o o dono da casa me convida a começar com a express~o padr~o: ‘Coma a 

mandioca!’ […] A mandioca-doce é o alimento básico entre os Achuar, tão estritamente sinônimo 

de comida como é o pão na França e, mesmo que acompanhada de uma caça de qualidade, será 

sempre esta modesta raiz que seremos, por meio de lítotes, convidados a consumir.” (Descola, 

2006: 67-68). 
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Este texto foi apresentado anteriormente no Simpósio Nacional de História de 2017 
 e faz parte das discussões do primeiro capítulo da tese  

“A invenç~o de Simões Lopes Neto: literatura e memória histórica no sul do Brasil”,  
defendida em 2018. 

os últimos anos, encontramos um novo interesse pela vida e pela obra de João 
Simões Lopes Neto na imprensa ordinária. Descobertas de textos perdidos e esforços 
de edição têm virado notícia com certa frequência. Mas o sabor de novidade costuma 
vir acompanhado de lugares-comuns elaborados há muito tempo. Em 2017, por 

exemplo, foi lançada no formato livro uma crônica simoniana resgatada das páginas do 
pelotense Correio Mercantil, do distante ano de 1900: A família marimbondo. Trata-se de mais um 
de seus textos de temática urbana que podem causar estranhamento nos leitores do 
“regionalista”. Talvez por isso, a cobertura do jornal O Globo reproduz, já no título de sua 
matéria, um dos clichês mais dur|veis da biografia do autor: “Um Simões Lopes Neto jovem, 
frustrado e inédito” (TORRES, 2007). Desde cedo, portanto, ele teria sofrido com a falta de 
reconhecimento. 

Essa imagem de escritor fracassado foi construída por seus biógrafos décadas após a morte. 
Inicialmente, ela respondia à questão incômoda da pequena circulação dos Contos 
Gauchescos (1912) e das Lendas do Sul (1913) em vida, principalmente se colocada em contraste 
com a grande repercussão nacional de sua edição crítica, publicada por Aurélio Buarque de 
Holanda em 1949. À medida que a caçada de informações sobre o autor, consequência da 
consagração literária póstuma, revelava seus recorrentes malogros empresariais, reforçou-se a 
ideia do fracasso como destino simoniano, marca típica de um personagem incompreendido 
porque “a frente de seu tempo”. 

Mas Simões Lopes Neto realmente fracassou como intelectual? Uma nova análise de sua 
trajetória pode nos trazer alguma resposta. 

 
Das heranças material e simbólica 

É sabido que o escritor descende de uma rica e influente família do Rio Grande do Sul no século 
19. O avô paterno que dera o nome ao nosso personagem, João Simões Lopes Filho (1817-1893), 
possuía largos campos na província sulina e no norte do Uruguai. A história da Estância da Graça, 
a mais notória de suas propriedades, se confunde com o povoamento luso-brasileiro na fronteira 
Sul que originou o município de Pelotas – epicentro da economia charqueadora e principal polo 
produtivo da província durante o Império. Dela, ainda, viriam os títulos de nobreza recebidos 
pelo latifundiário: Barão da Graça, em 1872, e Visconde da Graça, em 1876. Sua influência política 
e seu prestígio junto à elite local também eram notáveis. Foi nomeado cavaleiro da Ordem de 
Cristo em 1846, um ano após o fim da Guerra dos Farrapos, na qual se envolveu pelo lado 
revoltoso.  Em 1868, se tornou comandante superior da Guarda Nacional do município de 
Pelotas. Em 1870, foi eleito membro da Assembleia Legislativa e, em 1871, nomeado primeiro 
Vice-Presidente da Província do Rio Grande do Sul. Seu segundo filho do primeiro matrimônio, 
Catão Bonifácio Simões Lopes (1838-1896), pai de nosso personagem, administrou a fazenda de 

N 
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renome, de 1855 até 1882, quando se transferiu para a Estância São Sebastião, em Uruguaiana, 
na fronteira Oeste da província. 

Do lado materno de Simões Lopes Neto, no entanto, os recursos materiais parecem mais 
modestos, apesar da extração social idêntica: proprietários rurais e criadores de gado. O 
inventário de Thereza Coelho de Freitas (?-1876), mãe de nosso personagem, indica os seguintes 
bens a serem partilhados entre os filhos: uma casa, um terreno e três escravos (APERS, 1877). 
Vale dizer que mesmo o patrimônio paterno parece acanhado frente à opulência da família 
Simões Lopes. Quando faleceu, em 1896, Catão Bonifácio deixou sete casas, quatro terrenos, 
quantidade em dinheiro apurada pela venda de seu campo na Estância da Graça e 20 ações da 
Companhia Rio-grandense de Gás. Coube a Simões Lopes Neto a quarta parte da herança, 
avaliada então em cerca de trinta e cinco contos de réis (APERS, 1896). 

Antes de discutirmos os usos do patrimônio material, é importante dizer que Simões Lopes Neto 
teve uma infância e uma adolescência financeiramente seguras e fartas, dada a sobrevivência do 
avô até sua mocidade, quando houve a divisão das terras e o parcelamento da fortuna entre seus 
cerca de 20 herdeiros. Nosso personagem cresceu na Est}ncia da Graça, como filho do “patr~o” 
de fato, onde dividia seu tempo entre as brincadeiras com as três irmãs – Eufrázia, Silvana e 
Maria Izabel –, o acompanhamento quase lúdico dos trabalhos com o gado, o letramento inicial 
propiciado pela mãe e o convívio com os escravos domésticos. Foi somente após o falecimento 
de Thereza, em 1876, que ele ingressou em colégio pelotense, com cerca de 11 anos de idade. 

Quanto à sua educação, há uma controvérsia biográfica. Após estudar durante dois anos em 
Pelotas, o jovem Simões foi enviado ao Rio de Janeiro, em 1878, para concluir os estudos 
secundários e cursar Medicina. Por muito tempo, acreditou-se que ele havia frequentado o 
famoso Colégio Abílio, mas uma consulta aos documentos daquele educandário colocou em 
xeque essa versão.[1] O mesmo se repete em relação à etapa seguinte. Não há documento no 
acervo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que confirme algum vínculo.[2] 

Há duas versões correntes nas memórias simonianas sobre o retorno a Pelotas. Na primeira, de 
feição oficial, o jovem estudante teria sido acometido por uma doença e, sendo prejudicado na 
faculdade, decidira retornar à cidade natal. A segunda, bastante marginal, mas provavelmente 
de domínio público desde a época, dado seu tom jocoso e sua sobrevivência por décadas na 
oralidade, informa que o moço teria sido expulso da casa do tio-avô no Rio de Janeiro, Ildefonso 
Simões Lopes, irmão do Visconde da Graça, após ser pego espiando sua esposa pelo buraco da 
fechadura (LOPES, 1999: 26). Evidentemente, não importa aqui determinar qual delas seria a 
verdadeira, mesmo que isso fosse possível. Mais relevante é pensar sobre a função social dessas 
narrativas em seu contexto original de circulação. Mesmo que a versão principal servisse para 
encobrir a marginal, acredito que ambas possuíam um valor probatório. É muito difícil que 
Simões Lopes Neto tenha vivido quatro (ou seis) anos na capital do Império sem passar por 
estudos secundários formais. No entanto, como dito, é improvável que tenha frequentado algum 
curso superior. De certa maneira, nenhuma das narrativas sobre o abandono precoce da cidade 
colocava em questionamento o projeto familiar de formação do jovem João. Num contexto em 
que o acesso { carreira médica dependia principalmente de “relações personificadas com base na 
reciprocidade” (CORADINI, 1997: 430), o primeiro fracasso do personagem representaria, na 
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estrutura de poder local, uma falha na posição dominante exercida pela família Simões Lopes. 
Daí, também, a necessidade de controle das narrativas sobre o malogro escolar. 

Ao longo dos anos, essas memórias algo fictícias da passagem por instituições de ensino do Rio 
de Janeiro se transformariam num dos principais trunfos do escritor, fazendo as vezes de 
atestado de ilustração, na ausência de títulos acadêmicos. As alegadas causas externas do 
abandono dos estudos afastavam questionamentos quanto à capacidade intelectual do 
personagem e ao capital cultural por ele adquirido. Quando Simões Lopes Neto faleceu, os 
necrológios superestimaram as versões sobre sua educação, indicando que teria frequentado as 
faculdades de Medicina, Direito e Engenharia. Com certeza, um índice do sucesso da 
autopropaganda, pessoal e familiar, e da construção de sua imagem pública como intelectual. Se 
o próprio Simões evitava especificar a sua formação, também acabava por endossar a confusão, 
da qual tirava rendimentos simbólicos. São conhecidas, nesse sentido, as páginas da conferência 
“Educaç~o Cívica”, de 1906, em que afirmava: “Eu tive campos, vendi-os; frequentei uma 
academia, não me formei; mas sem terras e sem diploma, continuo a ser… Capit~o da Guarda 
Nacional” (grifo nosso) (LOPES NETO, 1906: 10). 

Dessa forma, as narrativas probatórias do projeto frustrado podiam realizar parcialmente um dos 
efeitos do recrutamento para a elite médica no período: a ocupação de posições em outras 
esferas sociais. A conversão inicial dos recursos de formação se deu paralelamente em três 
espaços: a) o campo limitado da produção cultural local; b) o mercado de postos públicos; e c) o 
ramo empresarial. 

 
Estratégias de (re)inserção na elite 

Apesar do grande crescimento populacional por que passara Pelotas entre 1870 e 1890, saltando 
de 20 mil a 40 mil habitantes, e dos rendimentos da produção pecuária, que então dominava o 
setor de exportações do Rio Grande, o mercado de postos públicos local ainda era bastante 
limitado. Quase do tamanho de Porto Alegre, que em 1890 contava com 45 mil habitantes, o 
principal polo econômico da província carecia de um aparato estatal desenvolvido na mesma 
proporção de sua capital político-administrativa. Nesse sentido, a elite latifundiária da zona 
fronteiriça, que escolhia Pelotas para residir, acabava tomando a iniciativa na promoção de obras 
de interesse público. Na falta de instituições oficiais de cultura, como aquelas que vinham sendo 
erigidas em Porto Alegre pelo governo positivista, a prática do mecenato também tinha grande 
importância. E não era recente. O Teatro Sete de Abril, por exemplo, primeiro da província, foi 
erigido em 1834 por uma sociedade dramática particular, durante a expansão do negócio do 
charque. 

É evidente que, numa sociedade extremamente desigual,[3] os bens culturais sofisticados se 
destinavam a poucos. Menor ainda era o número de produtores habilitados para o trabalho de 
produção simbólica, comumente recrutados entre forasteiros, não raro estrangeiros, e camadas 
descendentes da própria elite pecuarista (VARGAS, 2016). Nesse cenário, entendemos algumas 
das opções e estratégias desenvolvidas pelo jovem Simões Lopes Neto para manter suas 
condições originais de reprodução social. 
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O primeiro ponto a se destacar é a sua pequena propensão à vida político-partidária e ao setor 
público. Republicano de primeira hora, assim como os demais homens adultos do clã, o 
personagem se manteve fiel ao PRR mesmo durante a Revolução Federalista, de 1893. Foi nessa 
ocasião que serviu como tenente do Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional do município, 
sem nunca entrar em combate.[4] Em 1896, foi eleito conselheiro municipal, cargo que ocupou 
apenas naquela legislatura, até 1900. Já em 1904, após malograr em todas as suas atividades 
empresariais, recebeu por concurso público a concessão de um cartório. Posição que 
abandonaria em pouco mais de um ano. 

O segundo ponto diz respeito ao setor de serviços. Em 1890, Simões Lopes Neto montou um 
escritório de despachante, atividade que desenvolveria durante toda a sua vida, com alguns 
intervalos. Segundo Jonas Vargas, a sociedade pelotense de fim de século possuía uma 
complexidade social considerável, com camadas de proprietários urbanos intermediárias entre a 
elite pecuarista que nela residia e o grosso da população mais pobre. Ainda assim, marchava 
lentamente no desenvolvimento da burocracia e das profissões liberais. O primeiro despachante 
da cidade foi registrado somente em 1880. Dez anos depois, portanto, dificilmente a atividade 
seria suficiente para garantir uma renda à altura das expectativas do jovem Simões Lopes. Como 
notou um de seus biógrafos, era um “legítimo quebra-galho de um moço rico sem dinheiro” 
(REVERBEL, 1981: 130).[5] 

Era no setor manufatureiro que o personagem dispendia suas maiores energias, 
concomitantemente ao trabalho não remunerado de produção cultural, em teatro e jornalismo. 
Assim, o terceiro ponto diz respeito à relação entre a vida da elite e a produção cultual 
socialmente consagrada como dominante. Não é por coincidência que a estreia do dramaturgo 
se deu no mesmo ano da primeira grande aposta empresarial. Em 1893, foi encenada a peça O 
boato, parceria de Simões Lopes Neto com José Gomes Mendes, que assinava o texto como 
Mouta Rara. A dupla também encabeçava uma incorporação de capitalistas locais na fundação 
da Sociedade Anônima Vidraria Pelotense e da Sociedade Anônima Companhia de Destilação 
Pelotense, que sobreviveram entre 1893 e 1895. Paralelamente aos dois fracassos empresariais, 
veio o primeiro sucesso na cena teatral: a revista Os bacharéis (1894). 

Casado desde 1892 com Francisca Meirelles, numa relação que não parece ter agregado 
patrimônio material considerável, o amparo familiar continuava permitindo os investimentos 
frustrados no mundo dos negócios e a dedicação à cena cultural. Mas o falecimento de Catão 
Bonifácio, em 1896, mudou essa realidade. Quando percebe sua herança, Simões Lopes Neto 
sofre de imediato uma queda de posição social. Durante certo tempo, acreditou-se que ele teria 
recebido do pai uma verdadeira fortuna, vilipendiada no decurso de suas investidas profissionais. 
Esse “mito”, alimentado pelas memórias familiares, como as da sobrinha-neta Ivete Massot, já 
havia sido questionado pelo primeiro biógrafo, Carlos Reverbel. Hoje, sabe-se que a herança 
recebida pelo pai do personagem não era volumosa: metade dos bens do Visconde da Graça 
ficaram em mãos da segunda esposa, sendo posteriormente divididos apenas com os filhos dessa 
união. Apesar da trajetória social em queda, o patrimônio deixado por Catão Bonifácio, como 
vimos, garantiria uma vida confortável aos filhos. No entanto, o empobrecimento relativo levaria 
Simões Lopes Neto a reforçar suas estratégias de inserção na elite local, buscando acumular 
capital econômico, social e simbólico. 
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Como os dois primeiros fracassos empresariais dificultavam a captação de recursos junto aos 
homens de negócio, o personagem empregou parte de sua herança no financiamento dos novos 
projetos. No mesmo ano, outra parceria com José Gomes Mendes, o Café Cruzeiro, vendido em 
grãos, iniciava vida curta. Nem mesmo a mobilização dos espaços de que o personagem 
dispunha na imprensa para a propaganda de seu produto foi capaz de fazê-lo superar a 
concorrência, tendo falido no ano seguinte. Em meio a esses empreendimentos, novas peças 
eram levadas a cena: Coió Júnior (1896), com Raul D’Anvers, Mixórdia (1896), com Mouta 
Rara, Viúva Pitorra (1896), primeira peça de autoria exclusiva, O bicho (1898), Fifina (1900), 
O palhaço (1900), A família Marimbondo (1900), Jojô e Jajá e não Ioiô e Iaiá (1901), Amores e 
facadas ou Querubim Trovão (1901), O maior credor ou Por causa das bichas (1902). 

Cabe nos perguntarmos por que o teatro amador se apresentava como atividade alternativa 
recorrente para um filho da elite pecuarista e aspirante a empresário. A resposta parece se 
encontrar fora do incipiente campo cultural local. Mais exatamente no mercado de bens de luxo 
da elite pelotense e em suas estratégias de demarcação social. Desde muito cedo, o teatro foi um 
elemento de distinção na província, emulando o ethos civilizacional da corte e das capitais 
europeias.[6] Como vimos, a cidade erigiu a primeira casa de espetáculos do Rio Grande do Sul, o 
Teatro Sete de Abril, às vésperas da sedição farroupilha. Segundo Dalila Müller, ele foi o primeiro 
espaço público de sociabilidade mais fechado utilizado pelas classes proprietárias de Pelotas 
(MÜLLER, 2010: 141). A própria família Simões Lopes possuía uma antiga relação de mecenato 
com a cena teatral, pois o Visconde da Graça foi um dos 210 sócios-proprietários fundadores da 
Sociedade Cênica do Teatro Sete de Abril, mantenedora composta, em sua maioria, por 
charqueadores e produtores de gado (MÜLLER, 2010: 148-149). Portanto, tudo leva a crer que, 
em sua fase inicial de atividade intelectual, Simões Lopes Neto buscava se projetar na alta 
sociedade, mais do que se construir como produtor cultural. 

 
Cultura como (quase) negócio 

A sucessão de títulos de dramaturgia leve só foi interrompida quando Simões Lopes Neto fez sua 
última grande aposta como empresário. Em 1901, estabeleceu uma sociedade com Ildefonso 
Corrêa para a fabricação de cigarros. O polêmico nome escolhido para a razão social da empresa 
parece ter sido uma estratégia publicitária ousada para a época, além de uma provocação 
anticlerical: Diavolus. Popularmente, o produto era mesmo conhecido como “marca 
Diabo”.[7] Além dos esforços de propaganda, o personagem procurou se inserir nas redes de 
solidariedade das classes proprietárias da cidade. Em 1901, compôs a diretoria da Associação 
Comercial de Pelotas e, no ano seguinte, do Clube Comercial. O capital cultural acumulado 
facilitava seu ingresso nesses espaços, pois costumava secretariar as reuniões e prestar serviços 
burocráticos e intelectuais às instituições a que servia.  

Tudo indica que o volume restante do capital econômico de que dispunha foi empregado nesse 
projeto. A falência da fábrica, provavelmente em 1906, quando desaparecem dos jornais os 
reclames publicitários, põe fim às pretensões de ascensão social de Simões Lopes Neto. A partir 
daí, há uma nítida mudança de vetor em sua trajetória: os capitais social e cultural acumulados 
são convertidos em mais capital cultural, uma vez que sua sobrevivência material passa a 
depender quase exclusivamente de seu êxito no campo intelectual. As atividades de produção 
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simbólica, até então recursos secundários de inserção na elite, passam a configurar sua principal 
frente de investimentos. Ao que parece, em paralelo ao fracasso empresarial, o personagem se 
consagrava socialmente como produtor cultural não especializado, com a vantagem, frente a 
muitos concorrentes nessa esfera, de ter a mesma origem social e étnica de seu público-alvo. 

Como dito, sua dramaturgia começa a minguar no início da década de 1900. À dilapidação de seu 
patrimônio material não se segue um retorno imediato ao teatro.[8] Pelo menos dois fatores 
explicam a mudança. Primeiro, a feição amadora da atividade, geralmente vinculada a ações 
beneficentes, que não permitia o sustento material dos produtores. Como vimos, era uma 
atividade de entretenimento da elite para a elite. Segundo, a hierarquia dos gêneros e as 
expectativas em relação ao intelectual no cenário cultural local começavam, alguns anos após o 
advento da república, a entrar em sintonia com o debate público nacional, privilegiando as 
reflexões sobre a sociedade, as visadas sobre o Brasil profundo, o civismo e o patriotismo, tudo 
isso em grandes conferências abertas, geralmente reproduzidas pela imprensa ou divulgadas em 
livretos patrocinados por associações culturais. Se esse tipo de atividade também não gerava 
renda direta ao produtor, seu prestígio abria as portas de jornais, editoras, escolas, faculdades, 
órg~os governamentais e, evidentemente, habilitava o agente intelectual para “voos mais altos” 
no próprio campo, como o ingresso em academias tradicionais. Distante do grande circuito 
comercial da capital federal, que incluía a crítica especializada autorizada, o teatro na periferia 
sulina não possuía o mesmo efeito. Assim, a reconhecida versatilidade simoniana seria desviada 
para a fala pública, abarcando os mais variados assuntos de interesse coletivo: educação, 
literatura, comércio e até moléstias e parasitas que atacavam os animais de criação. Em poucos 
anos, Simões Lopes Neto se tornou praticamente um conferencista “oficial” da cidade de 
Pelotas. 

A principal base dessa nova projeção como figura pública era o associativismo. Segundo Beatriz 
Loner, houve grande incremento do fenômeno em Pelotas nas duas últimas décadas do século 
XIX (LONER, 2002: 40). Ainda de acordo com a autora, as duas lojas maçônicas da cidade davam 
suporte à prática, pois o associativismo era correlato às ideias de modernização e progresso 
então vigentes (LONER, 2002: 49).  Das agremiações patronais, Simões Lopes Neto passou a 
incorporar clubes de elite diversos, nas áreas de lazer e cultura, e comissões organizadoras de 
festejos municipais. Foi, por exemplo, um dos fundadores do Clube do Ciclismo Pelotense e 
encampou as comemorações do jubileu da imprensa municipal. Em 1901, ingressou no União 
Gaúcha, uma entidade cívica que buscava preservar as tradições campeiras do Rio Grande do Sul, 
a exemplo do Grêmio Gaúcho de João Cezimbra Jacques, fundado poucos anos antes em Porto 
Alegre. 

Foi nesse momento que se deu a elaboração inicial de seu projeto de memória, através da 
redação de um ensaio histórico e de um romance de formação, de palestras em tom nacionalista 
e da curadoria e confecção de uma coleção de cartões postais, possibilitada pelo pioneiro parque 
gráfico e editorial pelotense. O perfil empreendedor do pretendente a industrial foi transferido 
para o mundo das letras, no que acabou superestimando seus limites e condições. Seus três 
primeiros livros, que permaneceram inéditos em vida, denotam ambições comerciais: focados na 
educação, eram pensados para larga circulação. Os dois volumes do ensaio histórico Terra 
Gaúcha eram destinados ao público escolar. Mesma pretensão de Artinha de Leitura, um manual 
de alfabetização que recebeu parecer negativo do Departamento de Ensino por não se adequar 
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às normas da ortografia vigente. Se fossem encampados pelo setor educacional, mesmo que sua 
distribuição dependesse do mercado escolar privado, era possível que os títulos rendessem 
dividendos financeiros significativos para um empresário em vias de falência. Principalmente se 
somados à venda de seu terceiro projeto editorial: o romance de formação também intitulado 
provisoriamente de Terra Gaúcha, pastiche regionalista de obra de sucesso no período, o Cuore, 
de Edmundo d’Amicis, que foi editada de maneira pirata na própria cidade de Pelotas e de lá 
distribuída para todo o país (BASTOS, 2004: 9). Inviabilizados comercialmente, os manuscritos 
permaneceram engavetados por muitos anos, ainda que não necessariamente abandonados pelo 
autor. Foi assim que um produto mais barato e palpável passou a ocupar a atenção de Simões 
Lopes Neto nos anos seguintes, em sintonia ideológica com os projetos frustrados: a Coleção 
Brasiliana de cartões postais, comercializada em duas séries de 25 peças, de um prospecto 
original de 12 séries, que celebrava fatos e símbolos da história brasileira e rio-grandense. 

No final da década de 1900, Simões Lopes Neto já havia perdido grande parte do patrimônio 
herdado. Para manter as condições de vida, foi se desfazendo das propriedades urbanas que 
possuía, incluindo a casa em que morava com a esposa e uma filha adotiva. Os investimentos na 
autoconstrução como intelectual levavam à carreira literária, que, no contexto local, de 
incipiente mercado editorial e instituições culturais de perfil associativo, praticamente se 
restringia ao jornalismo profissional. Como apontou Sergio Miceli, a vida intelectual da Primeira 
República era dominada pela grande imprensa, principal instância de produção cultural e fonte 
da “maioria das gratificações e posições intelectuais” (MICELI, 1977: 15). 

 Entre 1911 e 1912, Simões Lopes Neto publicou doze de seus contos gauchescos no Diário 
Popular, precedendo ao lançamento do livro. A partir de então, assumiria o nome próprio com 
maior frequência, abrindo mão dos pseudônimos empregados por muito tempo no teatro – 
Serafim Bemol – e no jornalismo de colaboração – João do Sul[9] –, o que atesta a tendência de 
profissionalização como produtor cultural, com a necessidade de reforçar a imagem de 
intelectual público e coordenar a obra em função do nome próprio. Organizador, pela Biblioteca 
Pública Pelotense, das comemorações do centenário da cidade, Simões também editou, naquele 
ano, a Revista Centenária, em que publicou documentos e narrativas históricas a respeito de 
Pelotas. Essa experiência, somada à nova frequência nas páginas dos jornais locais, além da 
posição de prestígio intelectual j| alcançada, lhe abriu as portas da redaç~o d’A Opinião Pública, 
em 1913. Pela primeira vez, teve no periodismo um trabalho remunerado. Em 1914, foi convidado 
a assumir o cargo de diretor do Correio Mercantil, que havia sido reestruturado como órgão 
político das “classes produtoras” afinadas com a candidatura republicana dissidente de Ramiro 
Barcellos ao Senado, em oposição ao Marechal Hermes da Fonseca. Apesar da orientação 
partidária, o jornal passou por uma modernização gráfica e editorial comandada por Simões, 
inspirada no carioca Jornal do Comércio, e que incluía a criação de uma seção cultural semanal, 
chamada de “Artes e Letras”. Nosso personagem permaneceu no posto até novembro de 1915, 
quando o órgão foi novamente vendido. Com isso, retornou ao A Opinião Pública, onde trabalhou 
como redator de comércio e cultura até o falecimento, em 1916. 

A imprensa local, portanto, reproduzia as características textuais da grande imprensa nacional. 
Daí a dedicação do Simões jornalista aos gêneros então importados da França no centro do país: 
reportagem, inquérito, crônica. Destacam-se, nessa última fase, a série “Inquéritos em 
contraste” (1913) e a coluna “Temas Gastos” (1915). Como aponta Patrícia Lima, aquilo que se 
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chamava, no momento, de “inquérito” era uma espécie de “gérmen da reportagem”, ou um 
desenvolvimento da crônica em direção ao relato e ao comentário, com o próprio autor 
transformado em personagem, “em repórter que busca, vê e narra” (LIMA, 2016: 35). Nos 
dezessete textos da série simoniana, encontramos tipos populares em seus ambientes de 
trabalho, lazer e moradia sendo interrogados pelo jornalista, que assim desvelava a vida dos 
cortiços, dos bairros pobres, dos grupos marginais na sociedade pelotense em crescente 
urbanização, sem deixar de tecer observações pessoais e apelar a padrões literários de narração, 
como o di|logo e as descrições detalhadas de cenas. J| nos sete “temas”, o autor aborda de 
maneira leve e bem-humorada assuntos comezinhos, como os modismos na escolha dos nomes 
próprios, a vida de casado e o jogo do bicho, alternando o estilo e o gênero, entre crônica e 
conto/anedota, em textos frequentemente híbridos. 

O lugar central do gênero crônica e suas variações no jornalismo finissecular na América Latina, 
segundo Julio Ramos, não era fortuito. Ele traduzia uma “condiç~o de possibilidade da 
modernidade poética”, pois a crônica permitia a consolidaç~o do sujeito liter|rio através do 
confronto com as |reas antiestéticas do jornalismo e da cultura de massas: “se a poesia, para os 
modernistas (…), é o ‘interior’ liter|rio por excelência, a crônica representa, tematiza, os 
‘exteriores’, ligados { cidade e ao próprio jornal, que o ‘interior’ apaga” (RAMOS, 2008: 107). Uma 
espécie de divisão discursiva do trabalho do literato, gerada pela mesma autoridade estética, 
própria da primeira fase de desenvolvimento do campo literário nos países latino-americanos, 
em que a literatura dependia do jornalismo. Isso explica o hibridismo textual característico do 
gênero no período, conforme observado na produção simoniana. Mais interessante ainda, para 
os objetivos deste trabalho, é perceber a sintonia das disposições do nosso personagem com as 
expectativas e caraterísticas da carreira literária, mostrando que seu recrutamento efetivo foi 
posterior à dilapidação do seu patrimônio material original e à conquista de prestígio intelectual. 

 
Dilapidação social e consagração intelectual 

Assim, quanto mais Simões Lopes Neto empobrecia, mais se consagrava como intelectual. O 
maior índice desse paradoxo aparente é o ingresso na segunda fase da Academia de Letras do 
Rio Grande do Sul (ALRS), como sócio-fundador, em 1910. Fato mais relevante, ainda, em se 
tratando de um escritor de livro único e não autoral, até aquele momento. O Cancioneiro Guasca, 
publicado em Pelotas no mesmo ano, é o desenvolvimento do colecionismo histórico-folclorista 
no projeto intelectual do autor. Possuía uma ambição eminentemente documental, idêntica a 
iniciativas recentes de salvaguarda de acervos da cidade, e que não se perderia com a literatura 
de imaginação. Por isso mesmo, Simões Lopes Neto foi considerado historiador pelos seus pares. 
Na ALRS, ocupou a cadeira n. 3, compondo o setor de História e Geografia. O prestígio 
acumulado como conferencista e o reconhecimento público como representante da cultura 
letrada da rica Pelotas eram requisitos mais do que suficientes para a indicação. Simões Lopes 
Neto ainda seria escolhido orador da sessão comemorativa do primeiro aniversário da 
instituição, realizada em Porto Alegre. Com certeza, uma dupla distinção: ao personagem e à sua 
base de atuação. 

Outro elemento que atesta a posição de destaque na cena cultural rio-grandense alcançada nos 
últimos anos de vida é a rede de solidariedade intelectual conquistada. Infelizmente, a 
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correspondência simoniana não sobreviveu ao espólio de seu acervo pessoal, com alguma 
exceção. Mas as dedicatórias de seus últimos dois livros, Contos Gauchescos e Lendas do Sul, 
indicam a proximidade com nomes importantes de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, como 
Alcides Maya e Coelho Neto. A própria ALRS pode ter sido utilizada para a ampliação de seus 
contatos. O certo é que, na década de 1910, o nome de Simões Lopes Neto circulava na elite 
letrada do estado. Em 1912, por exemplo, Irineu Trajano dedicou a nosso personagem um poema 
publicado no número VII da Revista da Academia. Também é sabido que algumas figuras 
importantes do campo intelectual acabariam sendo mobilizadas para tentar reativar seus 
projetos frustrados. Quando faleceu, em 1916, os originais dos Casos do Romualdo se 
encontravam em mãos de Pinto da Rocha, que redigia um prefácio para uma futura edição. Já 
Alcides Maya, representante do estado na Academia Brasileira de Letras, se encontrava com os 
manuscritos do ensaio histórico Terra Gaúcha, com promessa de buscar editores no centro do 
país. 

É possível conjecturar, assim, que a posição geográfica estratégica, a relevância econômica e a 
influência política de Pelotas na Primeira República, tenha projetado o nome de Simões Lopes 
Neto, se não a sua literatura, em alguns círculos letrados nacionais. Em 1918, por exemplo, Olavo 
Bilac visitou a cidade no roteiro de sua campanha civilista. No segundo dia de atividades oficiais, 
rendeu homenagem ao escritor gaúcho em seu túmulo. Em Porto Alegre, leu e comentou a 
variante simoniana da lenda do Negrinho do Pastoreio. A relação com Coelho Neto também 
advém daí. Em 1907, o escritor maranhense fez uma incursão pela região, incluindo os países 
platinos. Simões Lopes Neto era, então, presidente da sociedade União Gaúcha, e organizou 
uma recepção gauchesca, em que não faltou uma fotografia do visitante caracterizado como um 
peão de estância. Pouco antes da festa, Simões publicou, pela primeira vez, O Negrinho do 
Pastoreio, com dedicatória ao novo amigo. A carta de agradecimento de Coelho Neto foi 
transcrita como prefácio ao texto na edição de Lendas do Sul, em 1913. 

Os malogros empresariais do personagem, portanto, não podem ser tomados como régua de 
medida de sua situação no campo cultural. O binômio fracasso material/sucesso intelectual, na 
verdade, pode indicar uma condição estrutural da vida literária brasileira no período. Como 
mostrado por Sergio Miceli, a geração de letrados estabelecidos no centro do país durante a 
Primeira República – a que denominou de “anatoliana”, em funç~o da influência do escritor 
Anatole France – originava-se de frações decadentes da elite econômica tradicional. Boa parte 
dos intelectuais estudados pelo sociólogo possuía experiência familiar de empobrecimento, o 
que lhes dotava de disposições necessárias ao trabalho de dominação simbólica: o conhecimento 
do habitus, em termos bourdianos, das camadas superiores e a dependência material em relação 
a elas. 

O modelo de Miceli revela que o ingresso nas carreiras intelectuais dependia de uma série de 
determinações positiva – a posse de trunfos originados da posição na frátria ou linhagem (ser 
filho único, ser o único filho homem, por exemplo) – e de uma série negativa – efeitos 
de handicaps sociais (morte do pai, empobrecimento) e biológicos (tuberculose) ou estigmas 
corporais. Essas formas de “mutilaç~o social” acabavam bloqueando o acesso {s carreiras 
dominantes das frações dirigentes. Aos “filhos pobres” da oligarquia restariam as posições 
criadas pela expansão do mercado de postos administrativos, políticos e culturais, a partir da 
prestação de diferentes tipos de serviços (trabalho político do pai nas eleições, trabalhos 
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femininos da mãe, da esposa ou de irmãs, como a costura etc), que permitiam converter seu 
capital de relações sociais a favor de seus interesses. Dentre as possibilidades de encaixe dos 
filhos dos “parentes pobres”, se encontrava a carreira liter|ria, socialmente definida como 
“feminina”, ocupando uma posiç~o dominada, entre a carreira militar (mais próxima do polo 
masculino – associado a poder) e o exemplo-limite da carreira eclesiástica (a mais feminina das 
carreiras masculinas) (MICELI, 1977: 21-26). 

Talvez a principal diferença entre Simões Lopes Neto e os anatolianos estudados por Miceli seja a 
temporalidade da dilapidação social, inscrita na própria biografia, não na trajetória familiar como 
um todo. Como vimos, nosso personagem experimentou três handicaps sociais, propiciados pelo 
parcelamento do patrimônio material – falecimento do avô e falecimento do pai – e pela perda 
do capital econômico herdado, em função dos investimentos empresariais fracassados. Esse fato 
também explica a relação diversa com as determinações da hexis corporal. O estigma físico de 
Simões Lopes Neto, ser caolho, adquirido na infância,[10] não parece ter representado uma 
barreira {s posições “masculinas” da elite dirigente. Efetivamente, como mostra o próprio 
modelo de Miceli, esse tipo de determinação negativa, que facilitava o trânsito para posições 
como a de escritor, só era sentido “por força do desaparecimento do capital de que a família 
dispunha, ou então, pela impossibilidade de herdar esse capital em toda a sua extens~o” (MICELI, 
1977: 22). Como procurei mostrar ao longo deste texto, o empobrecimento paulatino de Simões 
Lopes Neto “freava” uma convers~o imediata para a carreira liter|ria, o que também minimizava 
possíveis efeitos do estigma. A mudança de vetor na trajetória social e no acúmulo de capital – de 
capital econômico Þ capital  cultural/capital social para capital social/capital cultural Þ capital 
cultural/capital econômico – também foi gradativa. É por isso que a posição de destaque e 
prestígio no campo intelectual antecedem em alguns anos sua profissionalização forçada. Além 
do mais, a gestão do capital de redes sociais familiar era realizada pelo próprio Simões Lopes 
Neto. 

Levado pelas interpretações correntes da biografia simoniana, eu mesmo cheguei a pensar, no 
início da minha pesquisa de doutorado, em classificar o personagem como um “outsider”. A 
análise dos dados pertinentes de sua trajetória social, no entanto, apontou para uma 
configuração oposta: um sujeito estabelecido, mas num quadro de atuação limitado. Simões 
Lopes Neto, portanto, foi alguém que explorou as principais possibilidades do campo intelectual 
numa periferia brasileira da Primeira República. Mesmo na pobreza material, conheceu o sucesso 
junto ao pequeno establishment a que pertencia. Como ressaltou o sociólogo Norbert Elias: 

Acontece, com muito mais frequência do que se pode imaginar, de alguém se empenhar com 
fervor em ser aplaudido por seu círculo imediato de amigos e conhecidos; no reconhecimento e 
aclamação pela cidade aonde vive; e que o sucesso em qualquer outro lugar do mundo não 
rompesse a falta de sucesso, ou mesmo rejeição que experimenta no círculo mais restrito a que 
esteja ligado (ELIAS, 1995: 37). 

Não se trata aqui, todavia, de reforçar a antiga imagem de “escritor municipal” conferida a 
Simões Lopes Neto por Carlos Reverbel. Ela se tornou praticamente um lugar comum, bastante 
difícil de se contornar, talvez à revelia das próprias intenções do biógrafo. Intérpretes 
posteriores, como Ligia Chiappini, foram ainda mais cautelosos, duvidando que o escritor e sua 
obra tivessem experimentado algum reconhecimento público mais consistente para além de 

https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftn10
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Pelotas. A tese do “isolamento simoniano” foi, assim, reproduzida durante décadas. A leitura 
restritiva da relação entre o autor e sua cidade natal acabou ofuscando os sinais de prestígio 
gozado, evidenciados em diversas fontes, incluindo algumas muito conhecidas há bastante 
tempo. O fato de não ter alcançado grande destaque nacional em vida não significava, todavia, 
estar ilhado em sua localidade de origem, muito menos ter fracassado em seus objetivos de 
reconhecimento intelectual. O sucesso de Simões Lopes Neto, portanto, deve ser medido em 
escala regional. 
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Notas 

[1] Segundo Diniz, não há nenhuma referência ao nome de João Simões Lopes Neto nas relações 
de alunos que prestaram exames no período de 1876 a 1884, diferentemente de seus tios Antônio 
e Ildefonso (DINIZ, 2003: 56). 

[2] No entanto, há uma lacuna de documentação para os anos de 1882 a 1884, período para o 
qual que também não se sabe se Simões Lopes Neto já havia retornado a Pelotas ou permanecia 
no Rio de Janeiro (DINIZ, 2003: 58-59). É necessário dizer que Carlos Reverbel já havia 
encomendado consulta semelhante antes da publicação de seu livro Um Capitão da Guarda 
Nacional, com o mesmo resultado. 

[3] A grande concentração da riqueza – que produzia, inclusive, uma elite com alcance nacional 
dentro da elite econômica local – e o apego às hierarquias sociais são duas características da 
sociedade pelotense do século XIX reveladas pela pesquisa de Jonas Moreira Vargas. 

[4] Foi promovido honorificamente a Capitão em 1901, quando a Guarda Nacional já havia sido 
dissolvida. 

[5] Nunca abandonados, os serviços oferecidos pelo escritório se diversificaram, incluindo a 
representação local de produtos nacionais e importados. 

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/um-simoes-lopes-neto-jovem-frustrado-inedito-21241556
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/um-simoes-lopes-neto-jovem-frustrado-inedito-21241556
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref1
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref2
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref3
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref4
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref5


____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

181 
 

[6] Além de Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre contavam com casas de espetáculo em meados 
do século XIX, algo recente em relação à tardia ocupação luso-brasileira na região, cujos limites 
só se definem no final do século XVIII. 

[7] A express~o “marca diabo” é hoje corrente no Rio Grande do Sul para designar produtos 
baratos ou de marcas inferiores e desconhecidas. Não consegui encontrar referências para seu 
uso metafórico na época. De qualquer maneira, a atribuição de sua popularização à fábrica de 
Simões Lopes Neto é bastante comum. 

[8] Segundo os levantamentos dos biógrafos, memorialistas e pesquisadores da área, depois de 
“Por causa das bichas”, o autor só produziria mais dois textos, j| na década de 1910: “Valsa 
branca” (1910), di|logo em cena única, e “Sapato de bebê” (1915), melodrama inspirado em 
conto de François Coppée. 

[9] Na série “Balas de estalo” e em alguns outros textos, principalmente na década de 1890, 
Simões também utilizava variações de um mesmo pseudônimo, sempre relacionados ao riso, 
como: João Rialto, João Riforte, João Ripianíssimo etc. Heloísa Netto acredita se tratar de uma 
referência aos pseudônimos usados por Guilherme de Azevedo – João Rialto – e Ramalho de 
Ortigão – João Ribaixo – na imprensa carioca (NETTO, 2015: 32). 

[10] Simões Lopes Neto possuía um leve estrabismo na infância. Quando tinha cerca de seis 
anos, um médico charlatão percorreu a região prometendo cirurgias de reparo ocular. Catão 
Bonifácio contratou seu serviço, que acabou desfigurando o filho para o resto da vida. 

 

  

https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref6
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref7
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref8
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref9
https://revistasepe.art.br/2020/05/28/o-mundo-de-simoes-lopes-neto-1865-1916-trajetoria-intelectual-e-producao-cultural-no-sul-do-brasil-jocelito-zalla/#_ftnref10


____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

182 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS PERDENDO O VIÇO DA MALDADE  
GUSTAVO MELO CZEKSTER 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Gustavo Melo Czekster é formado em Direito pela PUC-RS, mestre em Letras 

(Literatura Comparada) pela UFRGS e doutor em Escrita Criativa pela PUC-RS. É 

palestrante de temas ligados à literatura, resenhista de sites e ministrante de 

oficinas liter|rias. É escritor, autor de dois livros de contos: “O homem 

despedaçado” (2013) e “N~o h| amanh~” (2017). Com o segundo livro, foi vencedor 

do prêmio Açorianos 2017 (categoria Contos), do prêmio AGES de Literatura 

(categoria Contos e categoria Livro do Ano) e do prêmio Minuano de Literatura 

(categoria Contos), tendo sido finalista do Prêmio Jabuti 2018 (categoria Contos). 

 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

183 
 

ejamos sinceros: escritores não são boa gente. São pessoas repletas de manias, 

delicadas a ponto de tecer odes a cebolas ou criaturas insensíveis capazes de ver o pai 

morrendo e, ao invés de confortá-lo, pegar uma pena e descrever os seus egoístas 

pensamentos. São indiscretos; nenhum segredo está a salvo deles. São vingativos – 

você nunca terá certeza se determinado personagem escroto não é a resposta cheia de rancor a 

uma antiga briga. São infantis e déspotas, falastrões e irônicos, vaidosos em relação às próprias 

obras e petulantes sobre as suas capacidades. Eles pensam ter poderes divinos, e o fato de Santo 

Agostinho, em um trecho das “Confissões”, brincar (acredito que seja uma brincadeira, mas, com 

Santo Agostinho, nunca se sabe) que Deus foi o primeiro e último escritor que existiu, pois, após 

criar o universo e o mundo no Gênesis, “olhou a sua obra e ficou satisfeito”, n~o ajuda em nada 

para debelar tamanha presunção. 

No entanto, os maiores escritores são os cruéis. Aqueles que estão pouco se lixando, não 

somente com o seu leitor, mas com prêmios literários, com honrarias, com listas, com dinheiro, 

com entrevistas. Aqueles que só estão no ofício literário para ter o pretexto legalizado de pegar 

um bando de personagens e fazer bullying com eles até cansar. Usar a obra como um “sparring” 

e derrubá-la seguindo as regras do ringue da Literatura e, quando os juízes intervirem, continuar 

acertando golpes baixos no corpo caído. 

É uma pena que a pós-modernidade nos amoleceu, transformando-nos em uma massa amorfa 

de cordeiros balbuciando as mesmas verdades engessadas enquanto fazemos corações com os 

dedos. Estamos perdendo o viço da maldade e, se existe algo importante que a Literatura nos 

mostra, é a capacidade do homem de ser cruel com o seu semelhante. Não é algo ruim: é a velha 

catarse mencionada por Aristóteles, o desejo quase indecente de expiar nossos pensamentos 

malvados por meio da identificação com o drama alheio. No entanto, do jeito que as coisas vão, 

em breve não existirá mais maldade nos textos ou personagens completamente desprezíveis. 

Teremos uma Literatura feita para unicórnios – ou para pandas. 

Uma das poucas coisas que me orgulha nas releituras que faço do meu livro e de outros textos é 

que reconheço ser um crápula em relação às minhas histórias. Não tenho sentimentos bonitos de 

libertação ou de alívio, como leio nas frases de outras entrevistas. Nada disso. Para mim, a 

literatura funciona mesmo é na base da violência; agrido ou serei agredido e, neste espírito, 

sempre prefiro dar o primeiro soco. 

No final, existem duas opções: ou as palavras seguem aquilo que eu quero ou serão destruídas. 

Os leitores não conseguem ver tamanha tirania, pois está bem escondida atrás de camadas de 

palavras bonitas, mas, ultrapassando os muitos vernizes que passei sobre as minhas ideias, existe 

um espírito animalesco contorcido, gritando por um copo de |gua. “A mad man in the attic”: um 

escravo aprisionado no porão da minha criatividade. Às vezes, eu abro a janela e deixo entrar 

uma lufada de ar fresco, mas logo volto a encerrá-lo no seu catre úmido e sombrio. Consigo ver a 

origem desprezível de cada história, a forma com que peguei um sentimento genuíno e o 

S 
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transformei em aberração, e, por causa disto, toda a minha experiência literária é uma tentativa 

de disfarçar os caminhos que deslindarão a maldade do espírito que anima meu corpo. 

Menos mal que não estou sozinho neste percurso impregnado de crueldade. Algum tempo atrás, 

emprestaram-me um livro fascinante, “Lectures on Don Quixote”, de Vladimir Nabokov, 

contendo as aulas que o escritor russo ministrou em Harvard sobre o livro de Miguel de 

Cervantes. Após uma análise detalhada do clássico, contando personagens, motivos, cenários e 

outros detalhes – um começo bastante chato, aliás -, Nabokov apresenta uma ideia 

revolucion|ria. Para ele, “Dom Quixote” é uma das obras mais cruéis da Literatura. Cervantes 

pegou uma personagem com problemas mentais, colocando-a dentro do livro com o intuito 

exclusivo de debochar das suas desventuras. Em termos mais grosseiros, Cervantes aproveitou-

se das deficiências mentais de um homem para debochar dele e eternizar a sua estultícia. A 

extensão avantajada do livro demonstra o tamanho da maldade do autor, que criou a 

personagem só para poder torturá-la e humilhá-la de todas as formas possíveis. A conclusão de 

Nabokov é aterradora: Cervantes escreveu “Dom Quixote” ao mesmo tempo em que gargalhava 

das maldades criadas, sendo possível escutar as suas risadas maléficas por entre as frases do 

livro. 

Esta é a leitura que Nabokov fez de “Dom Quixote”. Talvez tenha forçado algumas conclusões, 

mas é uma visão sedutora: deixar de ver a obra como a trama de um homem imerso no conflito 

entre a imaginação e a realidade, passando a encará-la como um longo exercício de degradação 

da personagem. Nossas risadas assumem caráter desconfortável, e Cervantes deixa de ser um 

exímio fabulista para se transformar em um torturador de extremo requinte, capaz de fazer a sua 

personagem sofrer diante da plateia – e ainda ganhar aplausos. Para Nabokov, gostamos em 

“Dom Quixote” é justamente a sua capacidade de atrair por meio da maldade do autor. Ele não 

tira a importância da obra para a História da Literatura, mas a considera dotada de um humor 

duvidoso e bárbaro. 

Contudo, Nabokov desconsidera o fato de que, se os escritores não forem cruéis com as suas 

tramas e com as personagens, eles serão escravizados. É uma luta inglória, gangorra que nunca 

está equilibrada; se não estamos batendo, é por que estamos apanhando. 

Nesta hora, recordo de “Cartas Exemplares”, de Gustave Flaubert. Após “A tentaç~o de Santo 

Antonio”, Flaubert isolou-se da sociedade parisiense, mudando para o campo. Tinha a ideia de 

escrever o romance definitivo, algo que nunca tinha sido tentado antes: um livro que, no futuro, 

se transformaria em “Madame Bovary”. 

As cartas de Flaubert são dolorosas. Seu método de escrita foi lento, excruciante. Nos dias bons, 

ele escrevia uma ou duas páginas; nos dias ruins, rasgava estas páginas boas e sobravam 

somente um parágrafo ou uma frase. Existem poucas situações mais frustrantes do que passar 

um dia inteiro tentando criar um livro para sair uma única frase. O escritor francês passava a 

manhã caminhando e respondendo cartas, em preparação física para o momento de trabalhar. 
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As tardes arrastavam-se sem que a obra avançasse, e as lamúrias de Flaubert demonstram o 

massacre sem piedade que ele sofreu. 

Lendo as cartas, fica visível que “Madame Bovary”, a personagem, deu uma surra inesquecível e 

diária no seu autor. Mostrou quem mandava na história e, se o livro existe hoje, não foi por 

mérito do seu criador, mas por graça e obra da criatura, que se permitiu vir ao mundo. Ao 

contr|rio do detectado por Nabokov em “Dom Quixote”, na correspondência deixada por 

Gustave Flaubert é possível escutar as risadas de Emma Bovary enquanto tortura o responsável 

pela sua criação sem piedade alguma. 

Os críticos leem as “Cartas Exemplares” (só a parte correspondente { criaç~o de “Madame 

Bovary”, pois, após o seu lançamento, as cartas de Flaubert passaram a ser engraçadas missivas 

explicando para leitores que, não, a história não era real e, não, nenhuma das personagens 

correspondia a pessoas existentes na sociedade francesa) como “a cuidadosa e detalhada 

elaboraç~o de uma obra liter|ria”. No entanto, por tr|s do aspecto técnico, existe uma verdade 

incômoda: Flaubert apanhou da sua personagem. Quase enlouqueceu por causa dela. No esforço 

de dar voz e concretude para Emma Bovary, o escritor francês teve que se submeter à escravidão 

e à exaustão física. 

A descrição da sua rotina de trabalho revela a sova que o livro lhe aplicou de forma incessante, 

durante cinco anos, conforme carta enviada para Louise Colet:  “Eu estou arrasado, o cérebro se 

põe a dançar no crânio. Acabo, isto desde ontem das dez da noite até agora, de recopiar setenta 

e sete páginas de vez que não dão mais que cinquenta e três. É embrutecedor. A coluna vertebral 

está no pescoço, como observaria M. Enault, quebrada por causa da cabeça abaixada tanto 

tempo. Quantas repetições de palavras eu acabo de surpreender! Quantos todo, mas, pois, 

entretanto! É isto que é diabólico na prosa, que faz com que nunca esteja terminada. No entanto 

há boas páginas, e eu creio que o conjunto funciona, mas eu duvido que eu esteja pronto para ler 

no domingo tudo isto para Bouilhet. Assim, desde o fim de fevereiro, eu escrevi cinquenta e três 

páginas! Que ofício encantador! Que creme desgraçado de bater, que vale por mármores a serem 

carregados!” 

São dois exemplos extremos: o autor que tortura intencionalmente a sua personagem e o 

escritor que precisa se submeter aos caprichos e veleidades da própria criação. Conforme 

Sócrates, a literatura amortece a vida, e contra isto devíamos nos insurgir. É possível ver toda a 

experiência artística como um flerte incessante com a noção de crueldade e com aquilo que 

existe de pior no espírito humano. Victor Hugo dizia que mesmo o grotesco tinha um aspecto 

sublime e, assim, é difícil de entender o motivo pelo qual tantos escritores atuais tratam com 

tanta civilidade as suas personagens e vice versa. O mundo era um local bem melhor quando 

assistíamos aos banhos de sangue nas tragédias gregas ou líamos obras escritas não para ganhar 

dinheiro, mas ao som alegre dos chicotaços distribuídos por personagens dominadores. Pelo 

menos, não éramos tão cínicos a ponto de achar que o mundo é um local bom e que a Literatura 
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só eleva o espírito humano, quando, na realidade, ela deveria ser um espelho da nossa 

imorredoura crueldade – o animal que não gostaríamos que morasse no fundo dos nossos olhos. 
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larice Lispector (1920 – 1977) possui uma dicção literária exclusiva que pode causar 

emoções intensas, sejam de compaixão, de enternecimento ou de repulsa. A 

qualidade e a constância de temas universais, trabalhados a partir de situações banais 

em narrativas com poucos acontecimentos e peripécias, fazem da escritora quase 

uma unanimidade, mas há o “quase”. 

Este cenário, porém, não foi e não é tão pacífico, pois se uma parcela de leitores considerava sua 

ficção impenetrável, a outra a reverenciava num encantamento quase religioso, situação que 

persiste até nossos dias. Sua obra e sua figura enigmáticas evocam mistério, como definiu Carlos 

Drummond Andrade: “Clarice veio de um mistério, partiu para outro/ Ficamos sem saber a 

essência do mistério./ Ou o mistério n~o era essencial,/ era Clarice viajando nele…”[1] 

A partir de sua estreia na literatura com o livro Perto do coração selvagem, Clarice Lispector 

(1943) desenhou uma trajetória ímpar na literatura brasileira produzindo uma literatura 

atemporal. No intervalo entre sua primeira e última publicação em vida – A hora da estrela (1977) 

–, Clarice criou um espaço exclusivo em nossas letras, sendo considerada a maior escritora 

brasileira. Embora escrevesse ficção desde os sete anos de idade, trabalhou  como jornalista 

antes de ser a escritora consagrada e seguiu até o fim de sua vida profissional. Sua última 

entrevista como jornalista aconteceu um mês antes de perder a batalha para um câncer, no dia 

09 de dezembro de 1977. Vale dizer que Clarice tem imensa produção na imprensa, embora esse 

aspecto considerado mais prosaico de sua carreira seja pouco explorado. 

Talvez devido ao impacto e às dificuldades que causava aos críticos para classificarem o que ela 

escrevia na ficção, a produção da jornalista Clarice Lispector ficou preterida no interesse de 

pesquisadores e intelectuais. Mas inclusive para ela própria o jornalismo era apenas trabalho de 

sobrevivência, como escreveu em sua coluna no Caderno de Sábado do Jornal do Brasil – onde 

trabalhou durante seis anos (1967 – 1973) – num texto intitulado Anonimato: “Ali|s, eu n~o queria 

mais escrever. Escrevo agora, porque estou precisando de dinheiro. Eu queria ficar calada.” 

(LISPECTOR, 1999, p.76). 

A questão que se apresenta a quem lê toda a obra de Clarice Lispector seja no meio nobre e 

duradouro dos livros ou no efêmero de revistas e jornais é perceber que aquilo que chamamos de 

dicção literária própria extravasa o espaço da literatura, dominando as diversas mídias e gêneros 

em que ela escreveu. A escrita de Clarice corresponde a uma voz que nunca se afasta de um 

núcleo irradiador de alta potência estética e filosófica e que não se subordina às fronteiras 

impostas pela cultura, tais como os gêneros textuais. A relação de Clarice Lispector com a escrita 

é única e incontornável, daí a parecer que está sempre a transgredir.  Para ela, que se dizia 

intuitiva, escrever era muito mais do que profissão, era uma forma de vida, uma forma de 

conhecimento e de compreensão do mundo e de si mesma. 

Com base nisso, o objetivo deste ensaio é apresentar características entendidas como 

transgressoras na produção jornalística de Clarice Lispector. Para tanto, apresentamos, 

C 
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inicialmente, um panorama mínimo dos vínculos entre imprensa e literatura no Brasil até a época 

em que a escritora começa sua carreira jornalística. Na sequência, incluímos uma sucinta base 

biográfica da autora, a fim de sublinhar particularidades da jornalista Clarice, seguida da análise 

de alguns de seus textos na imprensa, associando-os a dados da pesquisa sobre o tema e a 

manifestações da própria escritora. 

 

Chaya Pinkhasovna Lispector 

Clarice Lispector, nascida Chaya Pinkhasovna Lispector, chegou ao Brasil com dois anos de 

idade, quase junto com a semana de Semana de Arte Moderna (1922) e aqui recebeu o nome de 

Clarice. Vinha da Ucrânia com a família de refugiados judeus que fugia das guerras locais, da 

fome e da violência que o regime comunista impunha ao seu povo. De início, instalaram-se em 

Maceió, depois, em Pernambuco e, por fim, no Rio de janeiro. 

No início dos anos 40, a jovem Clarice conciliava os estudos na Faculdade de Direito do Rio de 

Janeiro com sua ficção e com atividade na imprensa. Como repórter no jornal A Noite, teve seu 

primeiro registro na carteira de trabalho, com salário de 600 mil réis. Ao mesmo tempo, 

trabalhava como redatora para a Agência Nacional (1941) e escrevia ficção. No jornalismo carioca 

da década de 40, seja como colunista feminina, redatora, repórter, entrevistadora, cronista, 

ghost writer, Clarice Lispector era uma das poucas mulheres, na redação, onde fez de tudo, 

exceto coluna social e policial.   

 

Literatura e imprensa no Brasil 

Muito antes de a profissão de jornalista ser regulamentada, literatura e imprensa mantêm 

estreitos laços pela solidariedade da palavra impressa. A fronteira entre a atividade de um 

literato e a de um colunista ou cronista de jornal era indefinida, e os homens de letras, em sua 

maioria, ocupavam os espaços variados de jornais e revistas. No Brasil, tais vínculos fixaram-se 

por meio de três eixos: o folhetim, a crônica e a crítica literária, que ainda não tinha esse nome. O 

folhetim, surgido no início do século XIX, na França, chegou ao Brasil na segunda metade do 

mesmo século. A crítica literária e a crônica, na qual se destacavam respectiva e 

cronologicamente José Veríssimo (1857-1916), Machado de Assis (1859-1900) e João do Rio 

(1881-1921) em periódicos cariocas da Primeira República, eram espaços de intensas e profícuas 

polêmicas. 

O “crítico de rodapé” surge no final da segunda década do século XX, tendo seu auge nos anos 

40, quando Afrânio Coutinho abre polêmica contra o que acusa de impressionismo – nem tudo o 

era, mas a polêmica existiu. Um dos primeiros e mais relevantes representantes da crítica de 

rodapé foi Alceu Amoroso Lima, intelectual católico que iniciara de forma sistemática suas 

atividades de crítico literário no ano de 1919, em O jornal, de onde acompanhava o movimento 
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modernista.  Amoroso Lima, que adotou o pseudônimo de Tristão de Athayde, foi um dos 

críticos da obra ficcional de Clarice Lispector.[2] Sobre seu romance O lustre (1946), ele disse que 

“havia a mais completa ausência de Deus” e vaticinou a “tr|gica solid~o de Clarice nas letras 

brasileiras”[3]. Vinte e três anos depois, em fevereiro de 1969, Clarice o entrevistaria como 

repórter do Jornal do Brasil. 

Fecha-se, assim, aqui neste estudo, um circuito estratégico que nos permite falar da jornalista 

Clarice Lispector, que imprimiu mudanças profundas nos gêneros jornalísticos que exerceu. Em 

um universo predominantemente masculino, tal como ocorreu na literatura, a escrita híbrida e a 

linguagem exclusiva de Clarice revolucionaram forma, conteúdo e estilo de escrita até então 

praticados na imprensa. 

 

A jornalista Clarice Lispector 

Em vários momentos de seus textos na coluna do Jornal do Brasil onde trabalhou como colunista 

e cronista por seis anos (1968- 1973), Clarice manifestava uma espécie de desconforto ou 

desabafo sobre o escrever para jornal: “Preciso trabalhar muito para ter as coisas que quero ou de 

que preciso. Acho que livros n~o pretendo nunca mais escrever. Só vou escrever para este jornal.” 

(LISPECTOR, 1999, p. 340).  Talvez por isso, nem mesmo ela tenha contabilizado seu próprio 

legado jornalístico. 

Contudo, a produção de Clarice Lispector na imprensa, ao longo de sua vida, não é pouca. Ela 

escreveu cerca de 450 colunas destinadas ao mundo feminino – aproximadamente cinco mil 

textos – distribuídos em fragmentos de ficção, crônicas, noticiário de moda, conselhos de beleza, 

receitas de feminilidade, dicas de culinária, educação de filhos e comportamento. Como 

entrevistadora, foram cerca de 100 textos. (NUNES, 2012) Somente para o Jornal do Brasil, na 

fase áurea do matutino carioca, publicou centenas de crônicas, que estão reunidas no livro A 

descoberta do mundo (1999). O livro, porém, é abordado por muitos como literatura, 

instaurando-se assim um desvio ou uma das primeiras transgressões provocadas por sua escrita 

no jornalismo. 

Clarice Lispector, a despeito do período conturbado que vivia o país durante sua atuação na 

imprensa, não foi uma intelectual engajada nos moldes usuais do termo, mas fez revolução no 

seu meio de comunicação com o mundo, mostrando que  nem toda transgressão é solar como 

ela mesma defende em, pelo menos, três ocasiões, a saber: no famoso fragmento “Pesca 

milagrosa” ao falar da “n~o palavra”, a entrelinha; em seu livro \gua viva, ao dizer “O melhor 

ainda não foi escrito. O melhor est| nas entrelinhas.” (LISPECTOR, 1998, p.86); mas também no 

jornalismo, em sua crônica “Escrever as entrelinhas”, no Jornal do Brasil (06.11.71): “Quando essa 

não palavra – a entrelinha –  morde a isca, alguma coisa se escreveu.” (LISPCETOR, 1999, p.385). 

A persistência dessa ideia tanto na ficcionista e como na  repórter Clarice Lispector sugere que 

devemos buscar no subtexto de todos os seus escritos uma essência unificadora e constante. 
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A relação de Clarice com a imprensa começou ainda na infância. A caçula dos Lispector, que seria 

a maior escritora de todos os tempos no Brasil, iniciou a escrever, enviando suas histórias a um 

jornal de Recife. Aos sete anos, a menina mandava seus textos para a página infantil do Diário de 

Pernambuco, que publicava contos criados por crianças. [4] Os seus, porém,  nunca eram 

publicados porque sua escrita subvertia o padrão narrativo das crianças no seu meio.    

Entre 1952 e 1961, Clarice escreveu páginas femininas. Sob o pseudônimo de Tereza Quadros 

(1952), no tabloide Comício do amigo e escritor Rubem Braga. Os textos de Tereza Quadros 

incluíam conselhos para mulheres, segredos de beleza e receitas de vários tipos; desde receitas 

de culin|ria e beleza e também “receitas” para pensar sobre a condiç~o feminina. Ao mesmo 

tempo, fazia de sua página uma espécie de laboratório para a ficção, cujo exemplo é a receita 

para matar baratas com porções de gesso e açúcar, que se transformaria futuramente no seu 

conto A quinta história. Vemos que a vocação literária nunca se ausentava de sua escrita, 

desviando a finalidade do gênero que praticava no jornal. 

Outro exemplo de desvio são os fragmentos de textos e ideias de outros autores como Rilke, 

Bernard Shaw e Katherine Mansfield, que introduziam questões pouco conservadoras, bem 

como ideias defendidas por Simone de Beauvoir em O segundo sexo, que à época ainda era 

inédito no Brasil. Ao introduzir questionamentos sobre o papel e o comportamento das 

mulheres, a página de Tereza Quadros subvertia o espaço modelador do estereótipo feminino e 

o discurso hegemônico da imprensa destinada a esse público. Além disso, a própria Tereza 

Quadros, espécie de alter ego de Clarice Lispector, ao revelar suas leituras pouco convencionais 

ao público feminino era um exemplo de inspiradora transgressão às suas leitoras. Confirma-se a 

intenção pela própria escritora que, em carta ao amigo Fernando Sabino,  admitiu que o perfil de 

sua “persona” Tereza Quadros era um pouco feminista: “[…] disposta, feminina, ativa, n~o tem 

pressão baixa, até mesmo {s vezes feminista, uma boa jornalista enfim.” (LISPECTOR; SABINO, 

2001) 

Com o pseudônimo de Helen Palmer (1959), assumiu a coluna intitulada “Correio feminino – 

Feira de utilidades” no Correio da Manh~, ao mesmo tempo em que publicava contos na revista 

Senhor (onde trabalhava desde 1958).  Em 1960, assumiu a p|gina feminina “Só para mulheres”, 

no Diário da Noite. Neste tabloide, Clarice atuaria como ghost writer da atriz Ilka Soares.  Em 10 

de fevereiro de 1961, encerra-se a coluna “Feira de utilidades” do Correio da Manh~. O mesmo 

ocorre com a página de Ilka Soares, que se extingue, com o Diário da Noite, em março do mesmo 

ano. 

Como repórter, na década de sua estreia no jornalismo, Clarice fez uma matéria intitulada “Uma 

visita à casa dos expostos, a história do português Rom~o” para a revista Vamos lêr!, que circulou 

no dia 08 de julho de 1941. Nela, Clarice mescla seu olhar de ficcionista ao da repórter para 

contar a história do educandário Romão de Mattos Duarte, uma instituição filantrópica que 

abriga, há mais de 200 anos, crianças enjeitadas pelos pais. A matéria começa com a reprodução 
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textual da placa de bronze à entrada do educandário, seguida da descrição do espaço percorrido 

pela jornalista até a sala da entrevista, como segue: 

Até ler o original estilo da placa de bronze, é preciso atravessar um longuíssimo pátio 

sombreado, subir a escadaria de pedra, parar um instante diante da Virgem Maria, asilada entre 

rochas, musgos e fios de água, subir de novo escadas. A sala é grande e clara. 

Soeur Voisin fecha as janelas para que o retrato de Romão Duarte refulja na escuridão e conta a 

sua história: 

— Il n’était pas trop riche, mais il était trop bon.. (LISPECTOR, In: Nunes, 2012, p. 438) 

Percebemos que “parar diante da Virgem Maria” é uma opç~o da repórter. O uso do discurso 

direto com travessão não remete à reprodução fiel de um diálogo, mas à intenção de deixar a 

responsabilidade da descrição do fundador da casa à administradora.  Na sequência, a repórter 

descreve o retrato do português Romão de Matos Duarte fundador da Casa dos Expostos, 

duzentos anos antes: “[…] tem um rosto humilde e segura o chapéus nas m~os, como se 

acabasse de pedir um favor. Num belo dia de sua vida, lá pelos anos de 1700, Romão abriu a porta 

e viu um bebê depositado na soleira.”. (LISPECTOR In: Nunes, 2012, p. 440) 

As estratégias narrativas da matéria envolvem interpretações subjetivas de Clarice Ao descrever 

a trajetória dos expostos ao longo da vida na casa, ela diz: “[s vezes o exposto se enxerta de tal 

modo à nova árvore, que dela só se desprende quando murcho. Assim, ainda mora na Casa dos 

Expostos uma turma de velhinhos que nunca se lembrou de fugir.” (LISPECTOR In: Nunes, 2012, 

p. 456) Naturalmente, não ocorreria à administradora falar em fuga, mas sim à repórter que 

interpretava o ambiente e incorporava em suas emoções as histórias daquelas almas enjeitadas. 

Sua linguagem não é a objetiva de repórter,  e ela não seleciona apenas o factual, ao inserir sua 

imaginação, e assim é toda a matéria. Conclui com uma advertência sobre uma nova lei que 

proibiria a continuidade da Casa dos Expostos: “N~o é proibindo a aceitaç~o de crianças n~o 

identificadas que se acabar| com o nascimento delas. […] Mesmo porque é preciso n~o esquecer: 

além do infrator ao dispositivo penal, há o Bonifácio e Regina Aparecida que não têm a menor 

culpa.” (LISPECTOR In: Nunes, 2012, p.526)  Ao imiscuir as suas convicções pessoais sobre o 

tema da reportagem, Clarice rompe a fronteira da imparcialidade na notícia. Ela recusa o papel 

de mera transmissora de informações, filtrando-as em sua inclinação pelos oprimidos. 

O sentimento com relação aos socialmente desfavorecidos reapareceria em algumas crônicas em 

sua coluna no Jornal do Brasil como a intitulada O que eu queria ter sido: “E eu sentia o drama 

social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que 

são submetidas as chamadas classes menos privilegiada. (LISPECTOR, 1999, p,149). E na crônica 

Literatura e Justiça:  “Desde que me conheço, o fato social teve em mim importância maior do 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

193 
 

que qualquer outro: em Recife os mocambos foram a primeira verdade para mim. Muito antes de 

sentir arte, senti a beleza profunda da luta.” (LISPECTOR, 1996, p. 123-124) 

Porém, foi como entrevistadora que Clarice atuou pela primeira vez na imprensa, três anos antes 

de sua estreia na ficção – Perto do coração selvagem surgiria apenas em 1943. Em 1940, 

trabalhando na revista Vamos lêr!, Clarice entrevistou o poeta Tasso da Silveira, que era diretor 

da revista Pan. A revista editada pelo grupo de A noite e pioneira na divulgação de artigos 

científicos acessíveis ao público não especializado, era politizada e tinha também viés literário. 

Aquela primeira entrevista com o poeta Tasso da Silveira foi considerada exemplar e a consagrou 

como jornalista, inaugurando um estilo diferente de entrevistar.[5] Clarice altera a forma usual 

de entrevista ao reduzir a distância em relação ao entrevistado, ela insere assuntos de seu 

próprio interesse, além de compartilhar ou antecipar suas impressões sobre o assunto abordado, 

como no trecho em que se refere { Segunda Grande Guerra: “N~o se sente abalado na fé diante 

do que acontece na Europa? Eu explicaria a guerra simplesmente como um fato social normal, 

quase fatal. Mas ao senhor cabe justificá-la, além de explicá-la…” (LISPECTOR, In: Nunes, 2012, 

p.364)  Como se vê, a entrevistadora inclui na pergunta a sua própria posição sobre o tema. 

Clarice voltaria a atuar como entrevistadora entre maio de 1968 e outubro de 1969, em “Di|logos 

possíveis com Clarice Lispector” da revista Manchete, onde realizou 60 entrevistas, trabalhando 

em simultâneo sua coluna de crônicas, aos sábados, no Jornal do Brasil. Entre 1976 e 1977, na 

revista Fatos e Fotos/Gente, da Bloch Editores, realizou mais 27 entrevistas, sendo a última 

pouco mais de um mês antes de sua morte em 10 de dezembro de 1977. 

Clarice dilui as fronteiras entre a sua voz e a dos entrevistados. As entrevistas estão publicadas no 

livro De corpo inteiro (1975), que foi levado ao cinema  no documentário com título homónimo,  

sob a direção de Nicole Algranti em 2008.[6] Entre os entrevistados, Erico Verissimo; Pablo 

Neruda; Fernando Sabino;  Hélio Pelegrino; Chico Buarque; Tônia Carrero; Oscar Niemeyer, Bibi 

Ferreira; Tarcísio Meira; Tom Jobim; Jardel Filho, Paulo Autran, o Isaac Karabtchevsky, Ivo 

Pitanguy, Clóvis Bornay, Nélida Piñon e outros. Com estilo despretensioso e profundo, Clarice 

mostra que entrevistar é uma arte.  Seu método não era casual como muitos poderiam supor.  

Em entrevista sobre o livro, concedida à Isa Cambará, na Revista Veja, Clarice revela que se expôs 

e que seu método envolvia muita conversa evitando as clássicas perguntas e respostas. [7] 

Seu depoimento confirma a estratégia conscientemente adotada, a fim de extrair o melhor do 

entrevistado, mas também a intenção de romper com o modelo tradicional de entrevistas sem 

neutralidade. Uma apresentação breve e subjetiva, informando algo sobre si mesma e sobre o 

entrevistado, foi a sua marca inaugural e definitiva tanto na entrevista com Tasso Silveira (1940) 

como na entrevista de Tom Jobim: “Tom Jobim e eu j| nos conhecíamos: ele foi o meu padrinho 

no Primeiro Festival de Escritores, quando foi lançado meu livro A maçã no escuro. Ela fazia 

brincadeiras: segura o livro na mão e perguntava: quem compra?” (LISPECTOR IN: Nunes, 2012, 

p.1870) Outro exemplo dessa participação surge na entrevista com Alceu Amoroso Lima, quando 
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pergunta: “ — O senhor já se sentiu alguma vez em estado de graça? Eu, humildemente, já senti, 

mais de uma vez. Morro de saudade de sentir de novo, mas tanto já me foi dado que não exijo 

mais.” (LISPECTOR, 1999, p. 176) 

Como entrevistadora, outra característica sua era buscar a revelação de algo inesperado por 

parte do entrevistado. Ambas as técnicas utilizadas naquela entrevista inaugural de sua vida de 

jornalista seriam adotadas, nas décadas de 60 e 70, nas duas séries de entrevistas para Bloch 

Editores.  As entrevistam revelam que Clarice conhecia ou estudava profundamente aspectos da 

vida do entrevistado, fazendo as perguntas fluírem no meio de uma pensada espontaneidade 

com estocadas agudas. É o caso da entrevista com Érico Veríssimo, em que ela explora as 

diversas possibilidades de análise psicológicas e a complexidade das personagens do escritor, 

mas também sua relação com a crítica liter|ria e sua vida íntima ao perguntar: “Por que você 

acha que n~o agrada aos críticos e intelectuais?”, “Se sente realizado como escritor?”. E mais 

impertinente: “E como homem?”[8] 

Quanto às crônicas publicadas no Jornal do Brasil, ao todo, 466, são textos que só recebem nome 

de crônica por força da necessidade editorial de classificar os textos em gêneros.  Aproveitando a 

alusão acima à entrevista com Alceu Amoroso Lima, destacamos outro tipo de transgressão, ou 

seja, a entrevista publicada na coluna de crônicas no Jornal do Brasil. O fato é que seus escritos 

longos ou curtos, de circunstância ou escritos para sobreviver materialmente, provocam 

estranhamento e inquietação, ao tempo em que instauram mais uma revolução no jornalismo.  

Um exemplo disso surge na crônica intitulada “Ser cronista”: 

Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade, eu deveria conversar 

a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica. Mas quero ver se consigo tatear 

sozinha no assunto e ver se chego a entender. 

Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes 

de começar a escrever no jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. (LISPECTOR, 

1999, p. 113)   

Clarice não faz a crônica tradicionalmente praticada pelo escritor Rubem Braga conhecido como 

criador do gênero, a quem ela admirava. Ela utiliza seu espaço de cronista no jornal para 

problematizar o próprio gênero, como ocorre em vários momentos, ao longo dos anos em que foi 

titular da coluna.  Dilema que também comparece no texto intitulado Máquina escrevendo: 

“Vamos falar a verdade: isto aqui n~o é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. N~o entra em 

gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério.” (LISPECTOR, 1999, p. 347) 

 Ao problematizar a forma textual e seu conteúdo, Clarice abandona certo recato editorial, 

instaurando algo novo para os leitores do jornal, que passam a participar dos bastidores daquilo 

que leem.  O mesmo ocorre quando discorre sobre a diferença entre escrever jornal e escrever 

livros na coluna do dia 09.05.1970: “Escrever para jornal n~o é t~o impossível: é leve, e até 
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mesmo superficial: o leitor, em relação a jornal, não tem nem vontade nem tempo de se 

aprofundar. Mas escrever o que se tornará depois um livro exige às vezes mais força do que 

aparentemente se tem.” (LISPECTOR, 1999, P.286) Outro exemplo é quando ela reflete sobre 

forma e conteúdo: “A dificuldade de forma est| no próprio constituir-se do conteúdo, no próprio 

pensar ou sentir, que n~o saberiam existir sem sua forma adequada e {s vezes única.” 

(LISPECTOR, 1999, P. 255) 

Há momentos em que ela exalta as vantagens de ser colunista quanto à simpatia que recebe dos 

leitores como é o caso em Adeus, vou-me embora, publicadaem 20.04.1968,  no excerto que 

segue: 

Sou uma colunista feliz. Escrevi nove livros que fizeram muitas pessoas me amar de longe. Mas 

ser cronista tem um mistério que não entendo: é que os cronistas, pelo menos os do Rio, são 

muito amados. E escrever a espécie de crônica aos sábados tem me trazido mais amor ainda. 

(LISPECTOR, 1999, p. 95) 

Tais contradições decorrem do conflito íntimo e reiterado entre a jornalista e a escritora, o qual 

ressurge em sua coluna do dia 29.08.1972, no Jornal do Brasil, intitulada Escrever para jornal e 

escrever para livro, como segue: 

Hemingway e Camus foram bons jornalistas, sem prejuízo de sua literatura. Guardadíssimas as 

devidas e significativas proporções, era isso o que eu ambicionaria para mim também, se tivesse 

fôlego. 

Mas tenho medo: escrever muito e sempre pode corromper a palavra. Seria para ela mais 

protetor vender ou fabricar sapatos: a palavra ficaria intata. Pena que não sei fazer sapatos. 

(LISPECTOR,, 1999, p.421) 

Questionamentos dessa ordem, inseridos no espaço onde deveriam existir crônicas no sentido 

tradicional, talvez surpreendessem os leitores de sua coluna, mas não os afastavam conforme ela 

registra no mesmo texto: 

Um jornalista de Belo Horizonte disse-me que fizera uma constatação curiosa: certas pessoas 

achavam meus livros difíceis e no entanto achavam perfeitamente fácil entender-me no jornal, 

mesmo quando publico textos mais complicados. Há um texto meu sobre o estado de graça que, 

pelo próprio assunto, não seria comunicável e no entanto soube, para meu espanto, que foi parar 

até dentro de um missal. Que coisa! (LISPECTOR,, 1999, p.421) 

Ao mesclar diatribes próprias de escritores e jornalistas, Clarice partilha, com os leitores, 

questões alheias aos seus cotidianos, expandindo seus horizontes. 

Outro exemplo dessa mescla que gera textos híbridos entre noticiário e ficção é a crônica Um 

grama de radium, escrita por Clarice Lispector para revista Senhor, no qual relata a morte de um 
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criminoso afamado por seus crimes no Rio de Janeiro. José Rosa de Miranda, conhecido como 

Mineirinho foi morto pela polícia com treze tiros. O texto foi posteriormente publicado no livro 

de crônicas, Para n~o esquecer com o título de “Mineirinho” acabou sendo um de seus contos 

mais pungentes. Como se vê na seguinte passagem, o texto numa primeira pessoa em nada 

imparcial assume a compaixão da revolta diante da violência policial, diante dos treze tiros 

quando apenas um seria suficiente para matar; 

Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de 

segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem 

de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo 

minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo 

segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina — porque eu sou o outro. 

Porque eu quero ser o outro. (LISPECTOR, 1985, p.216) 

Aí está a eclosão da inconformidade com a violência policial, com a questão dos oprimidos que 

percorre de forma discreta toda a escrita de Clarice seja na ficção seja no jornal. 

Há muito a ser explorado na produção jornalística de Clarice Lispector. Os poucos exemplos aqui 

reunidos revelam que ela oferecia aos seus leitores da imprensa, à época, a possibilidade de 

refletirem sobre os bastidores das páginas que liam, de moverem-se num limiar cruzado com a 

ficção. Sua escrita híbrida oferece um mundo de possibilidades de trânsitos entre os mais 

diversos gêneros e meios nos quais atuou na imprensa.  Suas ações concretas, porém discretas e, 

por isso mesmo, mais subversivas do que se adotadas com estridência revolucionária, 

conseguiram burlar algumas ordens vigentes nas práticas jornalísticas. Nas páginas femininas, 

seu estilo não alertava os guardiões dos costumes e tradições. Nas entrevistas, ela impunha um 

tom pessoal, transformando o padrão de perguntas e respostas. Nas colunas de jornais, reiterava 

inquietações sociais e revoluções formais já protagonizadas na sua ficção.  

Há uma rede de conexões que liga vários textos de Clarice Lispector, reiterando rupturas em tudo 

que escreveu na ficção e na imprensa, mas revelando, acima de tudo, o quanto ela era movida 

por convicções íntimas, essenciais. De forma sutil, porém sistemática e ininterrupta Clarice nunca 

transigiu de si mesma por meio da escrita.  Indiferentemente ao meio – jornal ou livro –a repórter 

e a entrevistadora indicavam desde o começo os pressupostos norteadores de seu método 

jornalístico, mas, sobretudo, a constância de uma personalidade profissional delineada e 

marcante na intenção de subverter ordens e inaugurar paradigmas sempre a partir da linguagem. 

A mesma escrita  que promoveu um inegável avanço nos padrões narrativos predominantes do 

século XX, inaugurou um jornalismo peculiar, em vários registros que já pertencem à história do 

jornalismo no Brasil. 

O caos pressentido inicialmente revelou-se um organizado método, ancorado num sólido 

pensamento nuclear e insubmisso a regras externas e prévias. Clarice quebrou regras, mas sem 

alardear, por isso, até hoje nos surpreende. Clarice foi vanguarda, como disse Nélida Piñon, 
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manifestando a sua admiraç~o pela colega Clarice: “Nos atuais quadros brasileiros, vanguarda 

para mim é a permanente crítica ao sistema social e linguístico, que aprisiona o homem a um 

código bem pensante, e o levou { inconsciência e { automatizaç~o”.[9] 

Essa constância no modo de escrever, seja em sua produção jornalística, seja em sua ficção, foi 

anunciada j| em Perto do coraç~o selvagem (1943), pela narradora: “tudo que eu fizer é 

continuação do meu começo” (LISPECTOR, 1998, p.20). Sua escrita vertiginosa persegue a 

realidade na imanência ou no símbolo das coisas ou da “coisa”. O anseio daquela primeira 

personagem Joana reaparece nas protagonistas de suas obras seguintes, assim como na 

jornalista Clarice Lispector. Todas se movem em busca de uma voz e da própria identidade, que 

nunca é restrita a papéis sociais. Elas repelem estereótipos e, assim como a linguagem, estão 

sempre na fronteira de uma transgressão. 
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enericamente, a revista é uma publicação periódica, entre o semanal e o mensal, 

que trata de interesses gerais ou relacionada a uma determinada atividade ou 

segmento etário ou de gênero. Tem, em geral, a forma de brochura, isto é, sem 

capa dura, em formato menor que o do jornal, mesmo no caso dos chamados 

tablóides, com uma quantidade significativa de páginas e ilustrações variadas (RABAÇA et 

BARBOSA, 1978, ps. 411-412), graças ao tipo de papel em que é impressa e que facilita a 

reprodução de imagens. O termo se origina do latim revidere, que significa ver de novo. Em 

inglês, surgiu no termo review, que passou logo a significar resenha, principalmente de livros, no 

jornalismo publicístico do século XVIII. Ainda no século XVIII, impôs-se o termo magazine, 

oriundo do francês magazin, que se referia a um determinado estabelecimento, a loja de 

variedades. A revista, assim, era vista como uma publicação de variedades, que revisava os 

acontecimentos dos últimos dias (ou semanas), aprofundando-os e, portanto, distanciando-se da 

notícia, pois que os interpretava e comentava. A primeira publicação que assume essa 

designação é a britânica Gentleman’s Magazine, de 1761. 

No Brasil, a primeira publicação que pode receber um conceito de revista é As Variedades ou 

ensaios de literatura, editada a partir de 1812, em Salvador da Bahia, por Violante Atalipa 

Ximenes de Bivar e Velasco, filha do editor do jornal Idade d’ouro do Brasil, e que circulou até 

1855. 

Historicamente, a revista está ligada ao próprio desenvolvimento das tecnologias de impressão e 

da imagem. Na verdade, só depois de desenvolvidas as tecnologias da fotografia e de sua 

transformação em matéria-prima para impressão e reprodução é que as revistas encontraram, de 

fato, espaço para se firmarem junto ao público. A partir dos anos 1920 e 1930, com o surgimento 

de bancas e quiosques nas ruas das grandes cidades, as revistas passaram a dominar o mercado 

editorial, atingindo público variado e numericamente significativo. Apesar de boa parte da 

história das revistas ser a da publicação segmentada, na verdade, desde seu início, a revista teve, 

na literatura, o seu principal apoio, do ponto de vista do conteúdo, e na imagem – através da 

ilustração ou da fotografia – a sua atratividade. Por isso mesmo, tornou-se uma publicação de 

variedades, apta a atingir e a agradar a todo o tipo de leitor, da criança ao adulto, profissional 

liberal ou simples trabalhador braçal, da mulher dona-de-casa à jovem interessada na última 

moda dos grandes centros, etc. (MARCONDES FILHO, 2009, ps. 310-311). 

 

País de analfabetos olha revista 

Para um país formado de escasso público alfabetizado, como o Brasil, a revista foi uma 

importante alternativa de informação e de entretenimento, justamente porque baseada na 

imagem que, em grande parte, dispensava o texto (MARTINS et LUCA, 2008). Foi assim que, 

ainda no começo do século XIX, mal iniciada nossa imprensa, surgiram revistas como a já 

mencionada As variedades ou ensaios de literatura, O patriota, jornal literário, político e 

G 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

202 
 

mercantil (1813), no Rio de Janeiro; a Revista da Sociedade Filomática (1833), em São Paulo, ou a 

Niterói, revista braziliense, de ciências, letras e artes (1836), esta última editada em Paris, todas 

com caráter literário e, por conseqüência, dirigidas a uma elite do país. 

Logo, porém, a imagem ganhava espaço e as revistas especializadas na charge política ou de 

costumes conquistava espaços, com o aparecimento de publicações como A lanterna mágica – 

Periódico plástico-filosófico (1844), de Rafael Mendes Carvalho; A semana ilustrada (1860), de 

Henrique Fleuiss; O besouro, do português Rafael Bordallo Pinheiro (1878); além de publicações 

como as do piemontês Angelo Agostini, que logo se dedicaria também às histórias em 

quadrinhos. O desenvolvimento das técnicas gráficas no Brasil abre espaço para a caricatura, 

especialmente graças à litografia, através de publicações como O diabo coxo,  O cabrião (1866) e 

a Revista Ilustrada (1876), atingindo a era das revistas ilustradas e dotadas de reproduções 

fotográficas, como O malho (1902), Kosmos (1904), Careta (1908), Fon-fon (1907), que 

celebrizaram J. Carlos, chegando às revistas dirigidas especialmente às crianças, como O tico-

tico (1905), Eu sei tudo (1917) ou às mulheres, como Vida moderna (1906). Mas a literatura não 

perdera espaço, devendo recordar-se publicações como a Floreal (1907), de Lima Barreto, ainda 

que o repartindo com as novas artes e suas vanguardas, como o caso de O Pirralho (1911),  

Klaxon (1922), Terra roxa e outras terras (1925), Revista de antropofagia (1928), A revista (1925), 

Verde (1927), Maracujá (1929), Estética (1924), Festa (1927) ou Arco e flexa (1928), distribuindo-

se pela geografia do país, entre Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Cataguazes 

e Porto Alegre. 

 

A Revista do Globo 

Em Porto Alegre, a partir de 1929, passa a ser editada a revista de que se pretende ocupar neste 

estudo. Trata-se da Revista do Globo, que circulou de 5 de janeiro daquele ano a 17 de fevereiro 

de 1967, num total de 943 edições, duas das quais consideradas especiais, dedicadas, 

respectivamente, à chamada Revolução de 1930 e à grande enchente de maio de 1941. 

Geralmente com 80 a 90 páginas, dirigia-se ao público em geral, dividindo espaço entre a 

imagem e o texto, com forte ênfase, em boa parte de sua história, à literatura, mas 

transformando-se, gradualmente, numa revista de variedades, nas últimas décadas, sobretudo 

sob a direção de Justino Martins (14 de janeiro de 1939 em diante, num total 193 edições). 

Circulava quinzenalmente, à exceção do período de 10 de janeiro de 1931 a 28 de fevereiro do 

mesmo ano, em que se ensaiou uma publicação semanal, que logo foi abandonada). Foi 

idealizada por Mansueto Bernardi, a pedido de José Bertaso, que recém assumira a Editora do 

Globo (REVISTA DO GLOBO – Catálogo e texto, sem data, CD 1), e mais tarde adotada e 

ampliada por Erico Verissimo. 

Durante 37 anos consecutivos, a Revista do Globo que, no início, deveria chamar-se Coxilha, 

“representaç~o simbólica da terra gaúcha”, fez jus { denominaç~o Revista do Globo quase que 
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como uma imposição do público, que assim a batizou desde logo que soube do projeto de sua 

publicação, cobrindo acontecimentos de todo o mundo, com destaque para o regional e o 

nacional. Os textos internacionais eram literalmente recortados de publicações semelhantes e 

depois traduzidos pela equipe liderada por Erico Veríssimo. Propunha-se a “registrar e divulgar, 

com o auxílio da Livraria do Globo, tudo o que no Rio Grande houver e doravante ocorrer, digno 

de registro e divulgaç~o” (THORSTENBERG, 1998, ps. 131 e 132). 

A primeira revista ilustrada do Rio Grande do Sul fora Kodak (1912), cujo título dispensa qualquer 

comentário, dirigido por Lourival Cunha. Seguiram-se, dentre outras, A máscara (1918) e A 

ilustraç~o pelotense (1912). A Revista do Globo logo se tornou “a principal publicaç~o de seu 

gênero no sul do país, crescendo em tiragem e circulação, devidas em grande parte à sua 

qualidade gráfica e ao espaço dado à reportagem fotográfica, baseada na cobertura da vida 

social” (FRAGA, 2004, p. 32), num primeiro momento, até a chegada de Erico Veríssimo { 

redação da mesma. A partir de então, dirigir-se-ia mais { literatura, mas n~o deixou de incluir “os 

principais acontecimentos nacionais e internacionais: literatura, artes em geral, eventos 

políticos, econômicos e sociais, esportes, moda, culinária, humor, etc., tornando-se a vitrine da 

tradicional livraria da Rua da Praia” (FRAGA, 2004, ps. 34 e 35). 

Depois da publicação de toda a coleção facsimilada da Revista do Globo, pela Faculdade de 

Letras da PUCRS (1999), num total de 15 CD-roms, uma série de trabalhos de pesquisa vêm-se 

desenvolvendo em torno da publicação. Valemo-nos, especialmente, de Página de rosto – Uma 

amostra do potencial literário da Revista do Globo, de Valdíria Thorstenberg (1998) e A interface 

literária da Revista do Globo/ Editora Globo, de Fabiane de Souza Fraga (2004), ambas 

orientadas por Alice T. Campos Moreira, a grande incentivadora de todo o projeto. 

O atual trabalho pretende discutir o conceito de gênero jornalístico, tal como utilizado pela 

Revista do Globo, especialmente quanto aos formatos reportagem, entrevista e artigo que, pelo 

verificado facilmente, em levantamento nos arquivos da revista, é em geral reduzido apenas a 

reportagem. Para este estudo, vai-se ater exclusivamente ao material de redação dedicado à 

literatura que é, de modo geral, o quantitativamente mais significativo, podendo-se mesmo dizer 

– o que não é de surpreender, em se tratando de uma revista publicada por uma editora de livros 

– seu principal foco editorial. 

 

A literatura na revista 

Fabiane de Souza Fraga, no estudo mencionado, refere 14 seções que, ao longo da história da 

revista, ocuparam-se com a literatura, especificamente: “Guia do leitor”, “Escritores e livros”, 

“Feira livre”, “Literatura”, “Literatura e arte”, “Vida liter|ria”, “Literatura hoje”, “Livros e 

autores”, “Livros novos”, “As últimas edições da Livraria do Globo”, “Registro de Livros”, “Os 

livros da quinzena”, “Livros a aparecer” e “Leia isto”, que iam da simples notícia a respeito de um 

escritor, de um acontecimento literário ou de um próximo lançamento, a uma resenha mais 
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aprofundada sobre uma obra. Neste levantamento, Fraga reconhece que o gênero romance foi o 

mais aquinhoado, e dentre os tantos autores abordados, Erico Veríssimo foi, claramente, o que 

teve maiores oportunidades, ao lado do poeta Mario Quintana, ambos, diga-se de passagem, 

editados pela própria Globo. Algumas seções foram efêmeras, como “As últimas edições da 

Livraria do Globo” ou “Registro de livros”, com n~o mais de um ano de presença nas p|ginas da 

publicação. Outras, ao contrário, foram duradouras, como “Escritores e livros”, que permaneceu 

durante 23 anos, ocupando, em média, duas páginas de cada edição da publicação (FRAGA, 

2004, p. 141); pode-se igualmente evidenciar que o periódico funcionou como eficiente veículo 

de apoio e de divulgação dos títulos editados pela Globo, o que permite constituir, de certo 

modo, uma espécie de cânone literário (autores e gêneros referenciais) para um determinado 

período. 

Mas a verdade é que a revista não falou de literatura apenas nesses espaços, como fica evidente 

se isolarmos as reportagens e entrevistas publicadas em suas páginas. Aliás, o trabalho de 

Valdíria Thorstenberg, que fixa seu foco sobre a página de rosto da revista, evidencia claramente 

isso, a partir da publicação, naquela página, do sumário da revista. Valdíria mostra que, com 

algumas variações, a Revista do Globo estampava, na chamada página de rosto, o cabeçalho 

com o título da publicação; o logotipo da mesma; o subtítulo; a formação do corpo editorial; a 

imprenta da publicação; o expediente e, enfim, o sumário. Da rápida consulta aos facsímiles de 

algumas dessas páginas de rosto, logo avulta que, a partir de 1940, passam a merecer destaque 

as reportagens, que crescem em importância até praticamente a metade da década de 1960, 

quando então desaparece do sumário a classificação genérica, limitando-se aos títulos das 

matérias. 

 

Gêneros jornalísticos em discussão 

O que logo se descobre, porém, é que o pesquisador não pode confiar cegamente na 

categorização assumida pela editoria da revista. Muitos textos parecem estar classificados 

erroneamente ou apresentam dubiedade quanto ao que, de fato, caracterizam, segundo os 

conceitos atuais. Basta algumas referências que se escolhe ao acaso: “Uma tarde com Viana 

Moog”, de Justino Martins (16.9.1939); neste caso, o repórter conversa com o escritor, mas em 

nenhum momento há qualquer transcrição de uma só fala de Viana Moog, cabendo sempre a 

palavra (ou o texto) a Martins: reportagem ou entrevista? A revista não cataloga a matéria, nem 

na primeira página da matéria, nem mesmo no sumário, já que a mesma aparece sob a editoria 

“Literatura”. Mas também n~o vem classificada enquanto “Reportagem”. Na aparência, é uma 

entrevista, na medida em que o repórter conversa com o escritor. Então, se se levar em conta que 

a entrevista é um gênero específico, mas também pode ser apenas instrumento para uma 

reportagem ou um artigo… No caso da ediç~o do CD-rom, acabou sendo classificada enquanto 

reportagem. 
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Do mesmo período, a matéria “O casal Ludwig: Na intimidade do castelo de Moascia”, de 

Elisabeth Aigner, é um texto traduzido (25.2.1939) que aparece sem classificação explícita. 

Evidentemente, é uma entrevista, mas se acha catalogada no CD-rom como reportagem. Sob 

que critério? 

Tomemos outro caso: “Sou um homem escancarado”, de Antonio Barata (28.2.1942); abaixo do 

título, encontramos a referência à reportagem que se vai ler. Mas o uso da primeira pessoa do 

singular entre aspas ou presentes em parágrafos introduzidos pelo travessão que, na língua 

portuguesa, indica a fala de alguém outro que não o que se expressava no parágrafo anterior, 

indica tratar-se, claramente, de uma entrevista, ainda que a revista a tenha classificado como 

uma reportagem… 

Em “Ciro dos Anjos”, de Homero Senna (19.3.1949), ocorre a mesma situação. Tem-se 

claramente uma entrevista, com o diálogo entre repórter e entrevistado, mas a matéria é 

denominada reportagem. 

H|, por outro lado, algumas situações mais difíceis de analisar, como em textos tipo “Stela me 

abriu a porta”, de Marques Rebelo (28.3.1942). O texto é assinado por Marques Rebelo, embora 

refira uma entrevista concedida a Antonio Barata. Nas linhas de apoio, lemos: “Como eu vejo a 

literatura do Rio Grande” ou “O labirinto, o melhor conto que escrevi”, evidenciando que o texto 

é auto-referencial; do mesmo modo, um texto como “O princípio das catedrais”, de Justino 

Martins (18.2.1950), termina por confundir o leitor, na medida em que se constituem, de certa 

maneira, em entrevistas, mas estão denominadas como reportagem. As linhas de reforço da 

manchete falam em entrevista, mas na assinatura da matéria, aparece reportagem. O que ocorre 

aqui? Há um certo critério subentendido: a entrevista é apenas o meio pelo qual o jornalista 

alcança as informações que busca, mas a matéria é, fundamentalmente, uma reportagem a 

respeito da edição de livros de luxo, a partir da conversa do repórter com um importante editor 

europeu? 

Vai-se a outros exemplos: “Três poetas inéditos”, de Fernando Castro, é outro caso interessante. 

Trata-se de um texto referente a três escritores inéditos, como antecipa o título da matéria, um 

espanhol imigrado e dois argentinos. O repórter conversa com eles, sim, mas sobretudo faz um 

registro das condições de sobrevivência dos mesmos e, ao final da matéria, apresenta uma 

espécie de síntese biográfica de cada um. Entrevista? Na perspectiva de ser a entrevista o meio 

pelo qual o repórter alcança suas informações, certamente. Enquanto gênero jornalístico? Difícil 

imaginá-la como tal. Poder-se-ia, hoje em dia, classificar o texto muito mais como um artigo? 

 

Isso significa, portanto, que o pesquisador precisa consultar cada matéria, diretamente no 

arquivo respectivo. Ou, por outro lado, que a editoria da Revista do Globo ainda não possuía um 

critério rígido a respeito dos gêneros dentro dos quais vai classificar os materiais publicados… e 
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sua classificaç~o atendia, quem sabe, muito mais ao gosto do público leitor… Ou, possibilidade 

esta que não exclui as demais, que os organizadores da coleção em CD-rom fizeram suas próprias 

classificações sem se preocuparem com o que a própria revista estampava ou com qualquer 

teoria de gêneros específica do jornalismo… 

Examine-se, então, ainda que rapidamente, o que a teoria do jornalismo nos diz a respeito de 

cada um destes gêneros. Diz-se que a matéria-prima do jornalismo é a notícia, “relato de fatos ou 

acontecimentos atuais, de interesse e importância para a comunidade, e capaz de ser 

compreendido pelo público” (RABAÇA e BARBOSA, 1972, p. 324). Adriano Duarte Rodrigues 

enfatiza o aspecto midiático do relato (2000, p. 89), enquanto Ciro Marcondes Filho chama a 

atenção para o teor de novidade que a notícia deve conter (2009, p. 273). 

Tomando-se a notícia como formato padrão do relato jornalístico, pode-se diferenciar a 

reportagem enquanto uma notícia desdobrada ou aprofundada: num primeiro sentido, ela é o 

“conjunto de providências necess|rias { confecç~o de uma noticia jornalística”, implicando a 

cobertura, apuração, seleção de dados, interpretação e tratamento editorial segundo 

determinadas técnicas (RABAÇA e BARBOSA, 1972, p. 405). Por extensão, a reportagem torna-

se aquela notícia que vai além do primeiro parágrafo que, no jornalismo contemporâneo, é 

chamado de lead e que deve responder às questões essenciais sobre quem, o quê, quando, onde. 

Quando se buscar mostrar o como e o por quê, deve-se ir além da notícia, chegando à 

reportagem. O termo reportagem origina-se do francês repórter, que significa reconduzir ao 

lugar original, o que, em termos jornalísticos, se traduz pela narrativa competente em reproduzir 

o(s) acontecimento(s) através de um relato específico. Christa Berger e Beatriz Marocco 

propõem uma tipologia da reportagem que inclui a reportagem informativa e a reportagem 

interpretativa; reportagem literária; reportagem de precisão, etc. (BERGER et MAROCCO in 

MARCONDES FILHO, 2009, p. 307). No caso da reportagem interpretativa, abre-se caminho para 

o jornalismo investigativo. Não é o caso, por certo, da Revista do Globo. A maior parte de suas 

reportagens, quando assim se pode as classificar, abordam lugares e eventos literários, ou 

centram sua atenção em temas culturais, o que, muitas vezes, as aproxima do artigo, mais do 

que da reportagem propriamente dita. 

O que se diz a respeito do artigo, então? Trata-se de um “texto jornalístico interpretativo e 

opinativo, mais ou menos extenso, que desenvolve uma idéia ou comenta um assunto a partir de 

uma determinada fundamentaç~o”, afirmam Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa (1972, p. 

25). De modo geral, o artigo vem marcado por uma opinião (RODRIGUES, 2000, p. 14). Trata-se 

de uma forma moderna, reduzida, do antigo ensaio (essay) do jornalismo britânico do século 

XVIII, desenvolvendo um conjunto de idéias sobre ou em defesa de determinado tema. 

Ainda ao acaso, consultando os fichários dos CD-roms, chega-se a esta matéria: “O ano liter|rio 

nos Estados Unidos”. Trata-se de matéria veiculada em 12 de janeiro de 1946. No sumário da 

revista, vem sob a editoria “Divulgaç~o”. Ao se consultar o artigo, descobre-se ser a tradução de 
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texto publicado pela revista Time, por licença especial. Trata-se de um levantamento do 

movimento literário norte-americano naquele país, mercado que interessava especialmente a 

Erico Veríssimo que, enquanto editor da Globo, vinha introduzindo diversos escritores norte-

americanos junto ao leitor brasileiro, muitas vezes ele mesmo se responsabilizando por suas 

traduções. Evidentemente, é um artigo pois, mais que informar a respeito de um acontecimento, 

o que o colocaria enquanto reportagem, também opina a seu respeito. A revista não o classifica – 

a chapeleta da matéria fala apenas em informação – mas, na catalogação feita a posteriori, pelos 

editores do CD-rom, aparece enquanto reportagem. O mesmo ocorre com “Presença e ausência 

de Mario de Andrade”, editado em 23 de fevereiro de 1946. Trata-se de uma bela evocação de 

Mario de Andrade, assinada por Justino Martins, com excelente material fotográfico. Tanto o 

sumário da revista quanto a assinatura da matéria a classificam enquanto reportagem. Mais que 

uma reportagem, contudo, na medida em que há a apreciação sobre a produção literária do 

escritor paulistano, trata-se claramente de um artigo que, no entanto, aparece classificado 

enquanto reportagem no próprio sum|rio da revista. Ainda um terceiro exemplo: “Um convite { 

leitura”, de Luiz Carlos Barbosa Lessa, editado em 26 de abril de 1947. Trata-se de um artigo a 

respeito de bibliotecas e livros populares, valorizando a leitura. Tanto no sumário da revista, 

quanto na assinatura da matéria, o gênero indicado é o da reportagem. Contudo, uma leitura 

mais atenta mostrará que se trata apenas de um artigo. 

 

Reportagem ou entrevista?          

Pode-se estender este levantamento infinitamente. Vai-se verificar que, de modo geral, a Revista 

do Globo centrou sua atenção em dois gêneros claramente jornalísticos, a reportagem e a 

entrevista, embora, na prática, explore outros tipos de gêneros jornalísticos. A variação, contudo, 

não aparece, nem em seu sumário, nem na assinatura das matérias. O mesmo critério, por 

conseqüência, foi adotado para a catalogação do conteúdo da revista. Isso desclassifica a revista 

ou a tarefa de sua catalogação? Claro que não. O que evidencia, apenas, é que o reconhecimento 

dos gêneros jornalísticos é, sobretudo, uma questão de cultura jornalística. No caso da Revista do 

Globo, que se dirigia a um público não-especializado, mas que se pretendia leitor ou que se 

tornasse leitor, havia que facilitar as coisas. Daí a simplificação dos dois gêneros. Mais que isso, é 

bom lembrar que, propositadamente, a atenção deste artigo foi centrada em período anterior 

aos anos 1950, quando só então a imprensa brasileira sofrerá uma forte renovação e, sob o 

impulso do jornalismo norte-americano, modificar-se-á sensivelmente, inclusive com a 

introdução de procedimentos até então inexistentes na prática jornalística nacional. A partir do 

Diário Carioca, num primeiro momento, mas logo depois com Última Hora e Jornal do Brasil, será 

adotada a prática do lead, da objetividade jornalística e as editorias ganharão maior importância 

na atratividade e definição prévia do leitor. É claro que isso não vai se refletir de imediato nas 

múltiplas publicações brasileiras. Basta lembrar que, dentre os três jornais mencionados, todos 

do Rio de Janeiro, medeia pelo menos uma década de história do jornalismo brasileiro. 
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Variação de editores, variação de conceito? 

E as revistas? Por definição, elas viviam seu próprio universo. Adotarão essas práticas e esses 

conceitos? Eis uma pesquisa a ser desenvolvida em nosso país, e ainda inexistente. Apenas a 

título de exploração do tema, escolheu-se os anos 1960 foi-se investigar qual o comportamento 

da Revista do Globo. Não se deve esquecer que já outros editores respondem pela publicação. O 

diretor é, agora, José Bertaso Filho, e o editor, o jornalista Antonio Goulart, entre 1960 e 1964; 

Ney Fonseca, até o início de 1965, e Flávio Carneiro, ao longo dos dois próximos anos, sendo 

substituído por João Freire, que já respondera anteriormente pela revista, e que vai permanecer 

até o final de sua história. Ou seja, seguir-se-ão um sem-número de editores, o que pode 

pressupor também diferentes conceitos sobre a revista. O que ocorrerá, então, com ela, quanto 

ao tema que está a se discutir? 

Ao chegar aos 33 anos de vida, a revista está mais moderna. Na edição de 3 de fevereiro de 1962, 

estampa 14 matérias indicadas como reportagens, no sumário. Nenhuma menção a qualquer 

entrevista. Logo na página 28, já se vai encontrar a primeira dissonância. Apontada como 

reportagem, no sum|rio, a matéria “O magro da gaita”, sobre Edu da Gaita, torna-se, agora, 

entrevista, devidamente assinada por Carmen Fernandes. O mesmo ocorre à página 40, quando 

a revista comemora seu aniversário, entrevistando três antigos editores, Antonio Goulart, 

Mansueto Bernardi e Erico Veríssimo. Ao contrário do caso anterior, aqui se indica apenas a 

existência dos três depoimentos. A matéria, contudo, está toda na primeira pessoa, o que 

evidencia muito mais um depoimento (artigo) do que propriamente a entrevista. Na mesma 

ediç~o, ainda, a matéria “Miriam tem olhos castanhos”, assinada por Luis Carlos Lisboa, é 

introduzida apenas com a indicaç~o “Textos de…”, constituindo-se, efetivamente, numa 

entrevista, e não numa reportagem, como se encontra no sumário. 

Ainda aleatoriamente, como tem sido o método adotado, chega-se a 2 de janeiro de 1965. Uma 

consulta ao sumário indica o abandono da categorização das matérias. Estão indicados apenas os 

títulos do que se irá ler na revista. Folhando-a, chegamos à página 28, onde se descobre a 

matéria intitulada “Um maestro que é Mozart”. Trata-se de entrevista realizada por Lea Brenner 

com o maestro e compositor Camargo Guarnieri. A matéria vem caracterizada, contudo, como 

reportagem. O mesmo vai ocorrer com “O Gre-nal dos presidentes”, que Fl|vio Carneiro assina. 

A matéria é introduzida enquanto reportagem; também no olho da mesma, pequeno texto que 

introduz as entrevistas com os presidentes dos dois principais times de futebol sul-rio-

grandenses, menciona-se o texto como reportagem, embora o mais incauto dos leitores, ao 

passar seus olhos por ela, verifique tratar-se de uma dupla entrevista com ambas as 

personalidades futebolísticas. Por fim, na página 70, vai-se ler “Vim salvar o mundo”, texto de 

Paulo Poli, anunciado como reportagem mas que é, na verdade, uma entrevista com o motorista 

Bezerra da Cunha, nordestino que se pretende profeta… 
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A revista encerrará sua existência com a edição 941, de fevereiro de 1967. Circulava 

quinzenalmente. O sumário estampa novidades: sem indicar categorias das matérias, 

separadamente, como fizera ao longo de boa parte de sua vida, traz, agora, porém, indicativo de 

entrevista ao menos para duas matérias. De fato, na página 22, está estampada uma entrevista 

com o publicitário Flávio Corrêa, em matéria assinada por Fúlvio Bastos. Da mesma maneira, na 

página 66, descobre-se uma anunciada entrevista com o cantor Orlando Silva, assinada por Paulo 

Carneiro. Mas teria a editoria da revista, enfim, adotado critérios mais contemporâneos para a 

categorização dos gêneros jornalísticos apresentados a seus leitores? Parece que não. Na mesma 

ediç~o, { p|gina 14, matéria intitulada “Leny, a cantora que vale quanto pesa” (alus~o a um 

conhecido produto da época?), em texto assinado por Adolfo Braga é…? A conhecida cantora 

havia retornado dos Estados Unidos e anunciava o final de sua carreira. Embora apenas 

anunciada como texto, na verdade a matéria é inequivocamente uma entrevista, ainda que não 

identificada como tal. Leia-se essas passagens: “Foi numa manh~ ensolarada que conheci Leny 

Eversong pessoalmente”; “Leny recorda: …”; “Quando lhe perguntei a respeito de seus 

planos…”; “Estou realizada como pessoa humana – disse-me Leny, sem que eu lhe perguntasse 

qualquer coisa” , e assim por diante – trata-se de estratégias textuais claramente indicativas de 

uma entrevista, ainda que não categorizada como tal, pela publicação. 

Em suma, o que concluir? Aparentemente, o gênero reportagem, na Revista do Globo, abarca 

tudo aquilo que não seja coluna, publicidade ou simples material informativo. Quanto à 

entrevista, embora seja dos gêneros mais freqüentados pela publicação, como se pode verificar 

com facilidade, bastando folhear-se a mesma, só em suas últimas edições ela é eventualmente 

assim identificada. Pode-se resumir, pois, que a Revista do Globo preferiu ignorar novos 

conceitos jornalísticos para simplificar e facilitar ao leitor da revista. Licença poética, talvez, mas 

que gera, para os eventuais pesquisadores da publicação, na contemporaneidade, um desafio e 

um cuidado fundamentais: não se pode seguir a categorização adotada pela revista e, por 

conseqüência, por sua digitalização e catalogação, sendo necessário, assim, que se consulte cada 

matéria, se a pesquisa implicar em discriminar e identificar um determinado gênero de texto 

veiculado naquele veículo. 
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m 1908, Freud, para colaborar com o livro de Otto Rank, O mito do nascimento do herói, 

escreveu um texto sobre as fantasias das crianças em relação aos pais e também sobre 

seus desdobramentos ao longo da vida. 

Em sua primeira publicação, em 1909, o artigo não tinha título e foi incluído como uma 

simples interpolação, junto de um agradecimento; mas, logo depois, quando da primeira 

reimpressão, como o assunto dizia respeito à paixão dos filhos pelos pais, recebeu o título de 

Romances familiares e, mais tarde, o próprio Freud incluiu esses romances dentro das fantasias 

mais típicas desenvolvidas durante a puberdade. 

Desde o momento em que a mãe aponta ao pai para o filho, abrindo com esse gesto um além em 

direção ao horizonte, acende-se a possibilidade da crítica à idealização e das fantasias de 

reconstrução do mundo. Elas estão na origem dos devaneios, os quais, ao mesmo tempo em que 

contribuem para o afastamento dos filhos em relação aos pais, constituem uma característica 

essencial dos neuróticos e também de todas as pessoas relativamente bem dotadas. 

Em 1939, James Joyce, no primeiro capítulo de seu último romance – Finnegans Wake –, ilustra 

as ideias freudianas sobre o tema e, em 1999, Donaldo Schüler, comentando sua própria 

tradução – batizadas as páginas 21:25-23:15 como A Peruapaquera –, conta-nos que o modelo do 

idílio a seguir foi retirado, por J. Joyce, de um relato do século XVI e transplantado no século XII. 

Nas suas palavras, ouçamos o relato: 

Grace Ó Malice, uma pirata, ao voltar de uma visita à rainha Elisabete [a quem servia], chegou ao 

castelo do conde [Jarl von Hoother] à hora do jantar. O conde, para não interromper a refeição, 

manteve a porta rudemente cerrada. Vingativa, a visitante raptou o herdeiro do castelo e rumou 

para seu próprio território. Não devolveria o menino enquanto o pai não prometesse que as 

portas do castelo jamais seriam fechadas à hora da refeição. 

Com as portas do castelo, abrem-se as da imaginação. A cada figura um novo enigma. Eles estão 

tanto no relato como na construção das palavras. A posição das letras muda de modo imprevisto 

e todo um mundo de sentidos se abre para o leitor (sem o qual o texto nada é!). Assim como as 

ervilhas, invaginadas na vagem, as palavras também estão umas dentro das outras. É preciso 

abandonar o conhecido para ir à busca do desconhecido. O neologismo abre para uma nova visão 

da história. 

Leiamos um dos parágrafos do romance joyceano, o das páginas 21-23 do primeiro capítulo. Ler 

um parágrafo intermediário já é um modo de dizer que antes da cena há pródromos e, depois 

dela, consequências, epílogos. 

Para viver a vida, é preciso saber da vida? Os enigmas vigem sempre. Para viver a cena do 

mundo, como no teatro, é preciso entrar em cena. É assim que leio a proposta de James Joyce, 

em Finnegans Wake. Então, como no teatro, um, dois, três: entremos em cena. Espectadores, 

E 
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espectamos. Tudo é novo, Adão vê o mundo pela primeira vez. Hip hop handihap [22,33]. Os 

jogos amorosos não são fáceis. Vencido o período de autossatisfação, difícil não ter um terceiro 

na relação, seja chaperone ou alcoviteiro. Ciúmes promovem guerras. Mudam os atores, 

permanecem os actantes. O número das batidas, pam, pam pam, pam pam pam, repetem-se em 

uma história do século XII com Mark the Wans [21,18], Mark de Twy [22:5] e Mark the Tris 

[22:29]. Mesmo o grande Rei Mark, um marco no reino da Cornualha, não é sempre o mesmo! 

Interessa-nos seus avatares. Ao Mark primeiro o enigma pergunta por que ser uma ervilha; ao 

Mark segundo por que, na vagem, ser duas; e ao Mark terceiro, por que ser três ervilhas. Como 

efeito da primeira, a enigm|tica pirata Grace O’Malice volta no tempo e sequestra um dos 

gêmeos, um dos jiminy Toughertrees, os quais juntos com a dummy, boba e muda, were belove 

on the watercloth, de amores na privada, kissisn and spitting, aos beijos e cuspes [22:24-25]… 

Embora um valha pelo outro, os ciúmes estão presentes. Raptado, Tristopher é agora Tristão, 

sobrinho de Mark, e a rapace O’Malice, maliciosa, é Isolda. Amores proibidos geram guerras 

aguerridas. Os jogos amorosos podem ser tomados como guerras, e podem mesmo ser 

incestuosos, mas o fair-play está sempre presente. Guerra gloriosa foi contra os Oranges 

holandeses, uma luta contra os Or-ange-mans, ingênuos ou-dourados-homens-anjos? Lutam a 

cavalos, com o recurso do handihap – um peso extra a igualar todos os cavalos –, e o resultado 

dar-se-á por um triz, por um hap, por um acaso feliz. Soam sinos nos campos de guerra. 

Escutem-se os brados: the campbells acoming [22:31]. Estão chegando os Campbells da Escócia 

dispostos a trair até os irmãos em troca dos benefícios reais. 

Virados pelo avesso, quer dizer, seduzidos pela prankquean, por esta quean, por esta rainha da 

paquera (Donaldo diz princepaquera), Tristopher – que por um tris não é Cristo-pher, Cristofer, 

Lúcifer – vira Toughertrees. Não importa que seja apenas um dos irmãos gêmeos, pois se está 

um, está o outro; ambos aparecem anagramaticamente através – through – de um together; 

afinal são da mesma árvore, da mesma tree, tudo acontece por um triz, tris, trees. 

Mas nem por serem frutos da mesma árvore o enigma é menor: why do I am alook alike two poss 

of porterpease? (por que eu a looka alice semelho três poções de cervilha?) Donaldo recorre à 

semelhança icônica dos oo de alook com as ervilhas, e, é verdade, a própria palavra look se 

parece – alike –, com um par de óculos! Mas – antes de Pierce –, foi lembrado, contudo, o registro 

de um antigo ditado inglês que já comparava duas pessoas parecidas a duas ervilhas em uma 

vagem: Like two peas in a pod. As ervilhas na vagem são também como amêndoas e, como diria 

Paul Celan, em Mandorla: 

In der Mandel – was steht in der Mandel? 

Das Nichts. 

Es steht das Nichts in der Mandel. 

a Steht es und steht. 

Im Nichts – wer steht da? Der König. 
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Da steht der König, der König. 

Da steht er und steht. 

O König aqui é Mark que aparece por seus frutos. Freud já nos prevenira de que no fantasma 

nomeado, por ele, de Romance familiar, nossos pais verdadeiros são sempre reis, dos quais 

fomos sequestrados por bruxas. Aqui, o modelo de bruxa é a pirata Grace Ó Malice. 

E se passarmos de Mandel a Mendel? Acredito ser uma maneira de adentrar ao enigma. Mendel, 

nascido Johann e batizado de Gregor ao tornar-se noviço dos Agostinhos – há cem anos cravados 

antes de eu vir ao mundo –, estudou a hereditariedade justamente por meio das ervilhas. E ainda 

outra coincidência: Mendel entrou para os Agostinhos de Brünn! Ora, Brünn é Bruno, e é em um 

dístico de Giordano Bruno em que Joyce busca inspiração para batizar os gêmeos com os nomes 

de Tristopher e Hilary, Tristófero e Hilário (enquanto laidy Hilary Clinton, entre bambolinas, 

pergunta: – E eu rio de quê?): Hilaris in tristia, tristis in hilaritate. 

Não resolvido o enigma, a rainha da paquera, a prankquean Ó Malice rides again: Mark the Tris, 

why do I am alook alike three poss of porterpease? Insatisfeita, a looka [M]alice, como transcria 

Donaldo, insiste agora com três ervilhas, com três cervejas, com três Porter, os dois irmãos mais 

a dummy. A coisa está cada vez mais complicada, mas não é porque a guerra é intrapsíquica que 

se perderá o fair-play: há que se vestir adequadamente, oniricamente, com as cores do arco-íris. 

É assim que o conde Jar Von Hoother, qual um JaVeH ex machina, entra em cena, quer dizer, 

entra na liça com toda a sua elegância: seu chapéu de abas largas, seu broadginger hat [22:34], 

da cor do gengibre, um vermelho amarelado, seu colar cívico, símbolo de sua posição 

nobiliárquica, aposto sobre a cota de couro, vestindo também luvas, e as famosas ladbroke 

breeks [22:36], as calças à prova de cobras. Cobras?! É muita cobra. São Patrício, rogai por nós! 

Nada está fora de lugar. É tudo muito preciso, cirúrgico mesmo, costurado à cattegut para que a 

capa pareça fazer parte do próprio corpo, e, se o baile é de cobras, há que ir com botas de bom 

couro. Nomeadas as sete peças da indumentária guerreira, aparecem as cores correspondentes: 

o rudd yellan gruebleen [23:1], o vermelho, o amarelo e o verde azulado, o laranja da família, o 

violeta e o índigo da indignação, completando a decomposição. 

Depois de tantas Porters, a língua já está espessa, thick [23:4]; ainda é possível falar, mas 

pronunciar todas as letras já não dá! O trovão, a grande trova, é o prenúncio da queda. 

For one man in his armour was a fat match always for any girls under shurts [23:8-9]; um homem 

armado de amor, um armour, é sempre um grande negócio – um fat match – para uma garota 

em calcinhas. É assim que se prepara a queda para a burger felicitates the whole of the polis 

[23:15]: Dublin é o resultado da queda de um deus, sua geografia conforma o corpo do gigante. E 

essa queda resulta na foenix culprit. O Foenix Park, de Dublin, coincide justamente com a zona 

genital do gigante. Aí está o epicentro da queda, esta que termina por ser uma Felix queda, uma 

Felix culpa.  
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anoelito de Ornellas foi um homem que conquistou o apogeu e marcou sua 

época como um intelectual que fez da literatura o veículo de conhecimento e 

divulgação da cultura sul-rio-grandense. De temperamento forte, por seu sangue 

latino, passional e de espírito romântico, foi, antes de tudo, um homem 

fascinado pela palavra. 

Ornellas apreendia o mundo pela sensibilidade, por isso o homem e o poeta são inseparáveis. 

Descrever um é o mesmo que buscar no outro o complemento dessa complexa e romântica 

personalidade. 

Dono de uma sensibilidade pura e compreensão clara dos problemas dos homens, sua escrita 

começou a se delinear na vida das criaturas humanas, nos conflitos do mundo e nas questões da 

terra e das origens, pois o escritor percebe, sofre e a sua angústia transforma-se em arte. 

Manoelito afirmava que um livro de memórias é como uma confissão: clara, sincera e límpida. 

Quando o autor expressa suas vivências é a realidade que segue vibrando através de épocas 

mortas. Assim, escreveu Terra Xucra e Mormaço, tendo deixado, inacabado, Estuário – seriam 

três volumes de suas memórias. É interessante observar que o ato de recordar pertence ao 

presente, mas o reencontro com os entes queridos e com os espaços vivenciados transporta o 

autor para um tempo passado, permitindo, assim, que ele o reviva, religando o princípio e o fim – 

esse percurso é a totalidade criadora. 

 

Desenvolvimento 

Mormaço, segundo volume da trilogia inacabada de memórias do escritor gaúcho Manoelito de 

Ornellas é uma narrativa constituída por memórias de ausências: as figuras que animam o 

cenário são aquelas que povoaram a juventude do autor, e a paisagem, eternizada em molduras, 

é a obra mais completa de Manoelito, que formou uma galeria da “querência perdida… a imagem 

do pampa, iluminado de sol, sem esconderijos, onde os amanheceres e os crepúsculos eram mais 

demorados.”[1] Nesse cen|rio, fluía o tempo, tanto o cronológico como o psicológico e, na 

monotonia da paisagem, os calendários chegavam e terminavam, recomeçavam e, assim, 

cumpriam seu trabalho. O clima caracterizava a geografia humana. 

Manoelito de Ornellas, em Mormaço, desce ao fundo de si mesmo, na medida em que o presente 

busca as referências no passado e o homem define a sua identidade através do culto e da 

lembrança dos seus antepassados. Ao revisitar Tupanciretã – cidade onde viveu sua juventude, 

fixou verdadeiros laços de afeto, conheceu e se engajou na política, deu os primeiros passos no 

caminho da literatura e do jornalismo e conheceu a mulher que foi sua companheira por toda a 

vida – Manoelito, já homem maduro, percorre a galeria de retratos, imagens recolhidas, 

preservadas e guardadas na memória. A pequena cidade ao noroeste do estado do Rio Grande 

M 
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do Sul marcou o tempo do jovem Ornellas entre chuva e sol, e mormaço. Suas reminiscências  

contribuem  para recriar imagens que a vida abandonou e só a imaginação pode reanimar: o 

mormaço interior vivido entre sol e poeira, chuva e sol; o calor subindo da terra molhada; o 

mormaço na terra e nas almas; o poente; o vento. 

Mormaço é constituído por 15 capítulos e todos possuem um segmento temporal que evoca 

momentos possíveis de serem datados porque o relato, apoiado em referências históricas, 

conduz a narrativa. Há um movimento de vaivém a partir do primeiro capítulo – Nova Paisagem – 

tomado como ponto-chave, que é a mudança da família Ornellas para Tupanciretã. A partir daí o 

desenvolvimento das partes acontece, na maioria das vezes, com o suporte temporal baseado 

em fatos históricos, ainda que nem todos explícitos. Nova Paisagem mostra o estado de espírito 

do autor e um certo ar melancólico que paira sobre o texto, quando ele escreve que deixara o 

último palmo de sua terra xucra. 

Terra Xucra é o primeiro volume das memórias de Manoelito de Ornellas, que nasceu em uma 

pequena cidade na região da divisa oeste do Rio Grande do Sul, onde o rio Uruguai separa duas 

cidades: Itaqui, do lado brasileiro, e Alvear, na Argentina. A fronteira marcou a vida do menino, 

assim como pautou a trajetória do escritor; ele se expressava em espanhol e português com a 

mesma desenvoltura.  Da fronteira, espaço constante na vida de Manoelito, resulta duas faces: o 

homem e o escritor. Como homem, viveu a realidade e buscou na história passada as respostas 

para o presente; na condição de escritor, recolheu na literatura as fontes para viver o imaginário, 

como podemos observar em Terra Xucra e Mormaço. 

Uma terra xucra, vasta e rica, conquistada durante décadas dedicadas a levar o rincão natal para 

além de seus limites, uma escrita voltada para o campo e sua gente, para a história e o passado 

com trincheiras na metalinguagem. Assim é a literatura de Manoelito de Ornellas. 

Terra xucra é uma viagem do autor ao passado, reconstituindo a origem e a vida do menino 

pobre do Itaqui. Em sua graça evocadora, Terra Xucra mostra, em tom abafado,  uma alma 

sensível que registra suas lembranças e valoriza as coisas comuns da querência. O autor parte de 

suas impressões de menino e revive o cenário gaúcho, mostrando ao leitor uma forma de amar e 

respeitar a vida. 

São 44 capítulos curtos, cada um conta uma história. São textos originais e o autor pinta quadros 

muito vivos que remetem à paisagem, como no capítulo O Menino Pobre do Itaqui, no qual o 

autor destaca que a paisagem mais constante da memória é a de uma cidade pequena, de casas 

com telhados baixos, de longos beirais, à margem  de um rio largo e azul. 

O capítulo Nos desertos da fronteira retrata a chegada de Pedro Nicolau Ornellas, avô de 

Manoelito, à campanha que faz fronteira do Brasil com a Argentina para civilizar um trato de 

terra no município de Itaqui. O pai de Manoelito, nessa época, era adolescente, trabalhava na 

terra e plantara, em frente à casa onde moraram, a árvore que no pampa é símbolo da 
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hospitalidade. Muitos anos mais tarde, Manoelito voltou à terra que fora domada pelos pioneiros 

do sangue dos Ornellas e  pousou algumas horas sob a sombra paternal da ramagem farta e 

verde.    Terra Xucra é um capítulo que fala dos costumes do homem do campo, dos objetos do 

gaúcho, dos hábitos e da vida do campeiro, da cultura nascida nos galpões fincados no meio do 

campo, aquecidos e iluminados pelo fogo e cobertos de capim santa-fé; uma terra de poucas 

culminâncias, mas muitas histórias.   Quando Manoelito foi obrigado a deixar o campo, rumo a 

terras estranhas, sentiu o afastamento de sua terra xucra. Assim, no capítulo A Transplantação, 

ele descreve a paisagem que ficara para trás, cada coxilha marcara uma etapa, um pouco da vida 

do menino que levou a nostalgia dos campos e a visão das latitudes imensas, o berço de suas 

primeiras alegrias e brincadeiras, seu solo sagrado. 

Terra Xucra é uma obra que descreve a vida do escritor com momentos de alegria e outros de 

tristeza, mas mostra, acima de tudo, o respeito que ele tinha pela vida e pela terra. Manoelito 

acreditava que o único bem do homem é o solo onde nasce, pois é lá onde se encontra a 

verdadeira dentidade do indivíduo. 

Mormaço abriga outra fase da vida do escritor, como: a transferência dos Ornellas para a cidade 

de Tupanciretã, o primeiro emprego de Manoelito, seu engajamento em movimentos políticos, 

seus primeiros escritos, seu namoro e casamento com Lucy, o nascimento da filha e a busca de 

novos horizontes. Esses são os principais marcos cronológicos do percurso evocado, 

acontecimentos reais que permeiam os passos do escritor e permitem contornos à autobiografia. 

Ao reconstituir os episódios de sua juventude, Manoelito encontra-se com a terra e com as 

origens, mas logo abandona esse estado e, comandado pelo intelecto, torna-se amante dos 

livros. A leitura da natureza leva o escritor a elaborar a melhor obra. 

É igualmente oportuno realçar, em Mormaço, o modo pelo qual o eu procura a sua identidade, 

quando refere que no peito, guarda o desejo de romper distâncias, de procurar novos mundos, de 

conhecer fisionomias novas. 

As memórias de Manoelito de Ornellas possuem valor documental e a história se faz presente 

nas duas  obras, conduzindo o fio temporal e permitindo, desse modo, que a recuperação da 

lembrança se apoie na cronologia dos fatos sucedidos. 

Como jornalista escrevia diariamente, mas foi na literatura que encontrou seu maior prazer. 

Estimulado por Aureliano de Figueiredo Pinto, o jovem Manoelito escrevia muito para vencer a 

angústia daqueles fundões de campo. Buscava no desenho rupestre dos peraus, na solidão e na 

distância da cidade grande o motivo para novas descobertas. Escrevia o que a terra o inspirava. 

Mormaço e Terra Xucra procuram presentificar o passado sob a lente da nostalgia; nas duas 

obras, o eu individual, em si mesmo, dissecado pela introspecção, revela-se um sujeito em 

conflito. Nele coabitam o homem e o escritor, um destinado ao encontro com a terra e com as 
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origens, o outro, comandado pelo intelecto, a devorar livros. Mas a leitura da natureza leva ao 

melhor dos livros. 

Manoelito mostra que um acontecimento sempre o conduz a recordar ou a imaginar outro. O 

processo análogo entre a paisagem ou mesmo entre os fatos narrados leva a pensar que a 

representação entre o objeto e o seu significado conduz à essência das coisas, qual seja a terra, 

como espaço, permanece como uma referência concreta – é a metáfora da memória, enquanto a 

obra de arte, por outro lado, detém o tempo, eternizando-o pelo registro das impressões 

recolhidas na memória. 

As recordações surgem sob a forma de impressões visuais, mesmo as formações espontâneas da 

memória são imagens permanentes que passam a ser compreendidas no momento que a criação 

se encarrega de traduzir os sentimentos. 

Manoelito de Ornellas, na busca incessante da escrita, percorre os caminhos nem sempre claros 

da introspecção para registrar sua memória através da arte, pois pela via da criação ele consegue 

segurar o tempo. 

 

Considerações 

Manoelito de Ornellas, escritor, foi nascendo, assim, a partir de separações e perdas materiais e 

afetivas, as quais o motivaram a buscar na literatura a transcendência da realidade. Enquanto 

perdia de um lado, ganhava de outro. Era a vida, na sua duplicidade, delineando o homem em 

sua trajetória. 

O hábito das anotações deu-lhe condições de escrever suas memórias:  Terra xucra e Mormaço. 

No primeiro, dedicado aos pais, aos irmãos, à sua Itaqui, e aos amigos, narra impressões da 

infância, momentos difíceis e outros de pura felicidade. Em tudo o que Manoelito escreve nota-

se um estar à vontade na medida em que o autor restaura a ordem dos acontecimentos, uma 

integração perfeita entre o menino e o seu meio, pois ele viveu no campo e compreendeu a 

natureza. Sabia observar e respeitar o ciclo natural das plantas e dos animais. 

Já em Mormaço, memórias da juventude e parte da vida adulta de Manoelito, –  além do relato 

dos acontecimentos dessa fase, revela traços de uma pessoa sensível. Quando o autor escreve 

suas memórias inevitavelmente está falando de sua gente. São histórias de vida: pessoal e 

coletiva. 

Memórias e história são as duas faces do mesmo universo que habitam não apenas sua Terra 

xucra, mas também o Mormaço dos homens e da terra. O ponto de intersecção entre tais obras 

reside na temática principal, a origem pessoal e coletiva, que tem como fonte primeva o amor 

acendrado pela terra natal. 
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Manoelito entendia que o solo nativo é a única propriedade plena do homem, um tesouro que a 

todos iguala e enriquece[2]; portanto, é a terra o fulcro essencial. Para o escritor, com um simples 

refrão ou mesmo uma palavra, retirados da tradição oral, pode-se, muitas vezes, chegar às 

fontes secretas da história remota, ou seja, reside nas raízes, a essência primordial. O ponto 

comum entre as modalidades discursivas do escritor e do homem é a terra, unidade temática que 

integra no seu cerne as ambivalências da obra e do escritor Manoelito de Ornellas. 

 

Notas 

[1] ORNELLAS, Manoelito de. Mormaço.  Porto Alegre: Sulina, 1969, p. 10. 

[2] Terra Xucra. Porto Alegre: Sulina, 1969, p. 97. 
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erguntei a uma das maiores autoridades mundiais quando o assunto é Jazz, o que afinal 
era Jazz? Zuza Homem de Melo n~o titubeou: “é a música da Liberdade”. Foi durante 
um dos debates/palestras promovidos pelo Poa Jazz Festival, que tinha Zuza como 
convidado sob o comando de nosso Juarez Fonseca, e uma audiência atenta. À noite, no 

show de abertura da segunda edição, o magnífico Lucio Yanel lascou com sabedoria depois da 
primeira música: “inicialmente estranhei ser convidado para tocar num festival de Jazz. Depois 
fiquei pensando que minha música essencialmente é livre, como é o Jazz. Se minha música é livre 
e o jazz também, ent~o eu posso dizer que eu faço jazz”. A plateia veio abaixo em ovaç~o ao 
mestre.      Sim, Zuza tem razão. E desde 2014, o Poa Jazz Festival tem nos proporcionado 
encantamentos como estes. Grandes encontros, reencontros, misturas de gerações, novos e 
antigos apreciadores do Jazz. E, para muitos, a surpreendente maciça presença de jovens e 
antigos músicos da cidade, todos misturados ali e a maioria presentes nas noites de shows. Como 
deve ser um festival. 

O Poa Jazz Festival nasceu de uma insistência, de uma teimosia e – acima de tudo – de uma 
convicção de que com tanta gente amando o Jazz na cidade e no estado do RS, esse festival não 
só seria desejável e natural, mas uma espécie de obviedade. Como se Porto Alegre já tivesse o 
festival há muito tempo, só não tinha se dado conta. Ou alguém feito a liga. Claro que muita 
gente deve ter tido ideia semelhante, mas quando em 2011 surgiu a oportunidade e a primeira 
inscrição do festival nas leis de incentivo, parecia inacreditável que nunca haviam sequer 
patenteado a ideia. Era um sonho antigo meu, quase inalcançável, confesso. Até que em uma 
conversa com meu amigo Carlos Saul Duque sobre este sonho ele disse: “ porque você n~o 
conversa com o Augusto do BarraShoppingSul? Ele é apaixonado por Jazz e certamente pode ver 
a possibilidade de acolher l| no Centro de Eventos um evento assim. ” Com o telefone do 
Augusto em mãos liguei e não deu outra: aficionado por Jazz de imediato comprou a parada. E lá 
fomos nós montar um Festival depois de duas conversas exatamente assim. Convidei vários 
excelentes parceiros de produção e demos tratos à bola. E tínhamos ainda o desafio de 
convencer as pessoas de que podíamos fazer isto em um centro de eventos de um shopping. 

Pois de fato criamos, com o toque luxuoso do arquiteto Edu Saorin, um ambiente extremamente 
favorável ao evento e que surpreendeu a todos: criamos uma espécie de pub/teatro (ou 
teatro/pub), pé-direito baixo, com bar, lojinhas, com a Poa Jazz Band circulando nos intervalos, 
enfim, para encantamento da maioria, foi gerado um impacto visual e um ambiente tão 
agradável que só faltava fazer o som funcionar de forma perfeita, e o Tiago Becker e o Cristiano 
Ferreira fizeram a mágica do som acontecer. 

Caminho livre, devidamente patenteado e inscrito nas “leis”, levamos três anos para, somente 
em 2014, chegarmos de fato a realização do festival com a entrada, de última hora, do patrocínio 
da GVT. Com desconfiança de alguns e até a inicial desconsideração absoluta de parte da 
imprensa gaúcha, chegamos com tudo. Aí novamente aparece a insistência-teimosia junto da 
convicção de que não tinha como dar errado e botamos para quebrar, para sair avisando que sim, 
Porto Alegre havia ampliado as fronteiras do Jazz. E de largada já saiu com nomes como Ralph 
Towner, Grupo Pau Brasil, Hermeto Pascoal e Paquito D’Rivera. O segundo desafio foi fazer 
muitos acreditarem no que afirmávamos: o festival tinha surgido para ficar e aquela era apenas a 
primeira edição. A partir da segunda edição, através de uma iniciativa do incansável Roque 
Jacoby e do vereador Pujol, o Festival passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos de 

P 
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Porto Alegre. Já após a terceira, eleito pelo Prêmio Profissionais da Música de 2017 em Brasília 
como o Melhor Festival de Música do Brasil, o que se repetiu em 2019, onde concomitantemente 
também levei o caneco de Produtor de Eventos do Ano. 

Assim, para além da cidade e do estado do RS, podemos afirmar sem errar que o Poa Jazz 
Festival, desde outubro de 2014, fixou-se no calendário cultural brasileiro e colocou a cidade no 
mapa internacional dos grandes eventos de Jazz e música instrumental do mundo. 

Desde sua concepção inicial, o Festival foi pensado em alguns eixos básicos: 

 grandes shows locais, nacionais e internacionais; 

 entrar no circuito dos grandes eventos de Jazz do mundo; 

 dar visibilidade a artistas brasileiros de grande prestígio internacional, mas pouca 
divulgação no Brasil; 

 dar visibilidade a cena musical local do RS; 

criar um forte impacto educacional de música, tanto com oficinas para crianças e jovens de 
escolas públicas e ONGs quanto master classes para músicos e estudantes. Um dos aspectos 
mais importantes e um grande diferencial do PJF é a Educação Musical. Desde sua primeira 
edição, o Festival insere o ensino da música como forma de programação continuada e paralela 
as apresentações musicais nos palcos. E sonhamos com a criação de uma escola de música do 
Festival, que sonhamos concretizar num futuro próximo; promover debates sobre toda cadeia 
produtiva da música e da cultura em geral (como o jornalismo cultural); incentivar espaços 
culturais locais que abriguem grupos de música instrumental na cidade. Assim, criamos os shows 
em Pubs e outros locais que, durante o ano todo, promovem a cena local de jazz; ampliar o 
público de jazz na cidade, dando oportunidade a todo tipo de público a ter contato com o Jazz. 
Baseados no seguinte argumento: as pessoas não têm como gostar daquilo que elas não 
conhecem; buscar retirar o estigma/chavão de que o Jazz é uma música sofisticada, 
intelectualizada, da elite e, portanto, não pode ser acessível ou mesmo popularizada; O livre 
acesso ao Jazz para todos, é um de nossos pilares. 

Nesse tempo todo, criamos alguns slogans que deram muito sentido ao que queríamos levar para 
as pessoas. Em 2014 foi “ Todos para o jazz! ”. Na segunda ediç~o usamos, “ O Jazz j| faz parte 
da cidade! ”. Na terceira, “ O Jazz vai pulsar na cidade! ”, depois “O Jazz Nosso de Cada Dia” e por 
último “Somos Múltiplas Conexões”. 

Com lotação máxima em todas as edições, e preços muito acessíveis para se assistir 3 shows de 
grande qualidade por noite, o Festival teve aceitação imediata e a cidade se apropriou do evento. 
Quem ainda não foi ao menos já ouviu falar dele e, em geral, quer muito ir. Tenho também 
insistido muito para que o público perceba realmente a diferença essencial entre o que significa 
participar de um festival (que ocorre em vários dias, tem programação paralela e cerca de 3 
shows por noite) e de ir a um show. Obviamente são naturezas muito diferentes, mas enfatizo 
esta questão por que o engajamento e a participação das pessoas em um festival constroem um 
ambiente e uma relação diferenciada do público com a música e o universo da arte. Além do que 
os festivais são portas democráticas para o surgimento de novas ideias, experimentações e 
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grupos musicais. Abrem espaço de circulação e interação de artistas e de público. Este panorama 
de oportunidades, tanto para grupos e produtores como para a população, cria um potencial de 
diversidade, conhecimento, lazer e turismo (sim!) que só acontecem evidentemente em lugares 
onde há investimento em cultura. Portanto, é vital vislumbrarmos a necessidade de haver, se 
estabelecer e se desenvolver política cultural, bem como a ampliação da percepção da arte como 
inserida em uma cadeia produtiva geradora de desenvolvimento humano, cultural, social e 
econômico. 
 

Milton Nascimento em espetáculo no Parque da Redenção 

Também me parece oportuno apontar, neste espaço promissor e prodigioso da Revista Sepé, 
que até 2015 tivemos um festival com mais recursos. Com o aprofundamento da crise brasileira, 
a partir de 2016 foi gerado mais um desafio aos produtores culturais locais: mudanças 
significativas na LIC Estadual, promovidas pelo governo da época, reduziram a capacidade de o 
festival captar recursos via leis de incentivo estadual de forma brutal: cerca de 1/4 do que 
podíamos captar anteriormente. Mesmo sabendo que aqueles ajustes na lei poderiam até ser 
necessários, é imperioso afirmar que mudaram radicalmente uma série de relações comerciais, 
tanto do nosso festival quanto de outros eventos no RS. Esse desafio de entregar a mesma 
qualidade com menos dinheiro prescinde de um olhar mais atento e cauteloso para que não 
caiamos em armadilhas. A principal delas é a de o público e os gestores públicos concluírem que 
é possível entregar a mesma qualidade com menos recursos e, portanto, destinarem menos 
recursos as atividades culturais. Com menos recursos você pode entregar alguma qualidade, 
porém a duras e negativas custas: reduções de cachês, reduções de valores de fornecedores, 
programação menor (se não houver possibilidade de reduzir cachês), etc. Isso significa precarizar 
o mercado desvalorizando o valor do trabalho das pessoas e empresas. O fato, pouco comentado 
ainda, é que tem havido desde 2016 um sucateamento da produção cultural no RS. É importante 
enfatizar que as barganhas – mesmo inevitáveis – de redução de cachês de artistas e 
fornecedores, tem sido perniciosas para o mercado cultural. É um tema delicado e necessita de 
maior debate, mas muitos produtores, na ânsia de ter excelência na entrega, tem se submetido – 
até por falta de opção – a este arrocho de valores no financiamento e no patrocínio, com imenso 
prejuízo para toda cadeia produtiva da cultura a médio e longo prazo. 

As limitações financeiras impostas pelo momento atual fizeram e fazem com que a cadeia 
produtiva como um todo se reorganize em parâmetros muito complicados. Prescindimos de 
criatividade e determinação para desenvolver projetos de grande porte com recursos mais 
enxutos. Não há alternativa por ora. Desde 2016 tem sido necessário repensar estrutura e 
programação, negociar com fornecedores e serviços. E, mesmo com tais limitações, temos 
realizado um evento de ampla repercussão ao estado e que não deixou de lado a qualidade pela 
qual sempre primamos desde a primeira edição, apesar de tudo. Na última edição diminuímos o 
evento principal para dois dias apenas. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de lutar, nem nos 
conformarmos com que as verbas simplesmente diminuam. Elas continuam sempre importantes 
e, para a maioria dos produtores culturais, momentos de crises precisam ser percebidos como 
passageiros e exceções e não como uma normalidade. E isto para que a qualidade dos eventos e 
dos profissionais envolvidos sejam contempladas como merecem e adequadamente. 
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Feito este importante registro, afirmo que o ato de compartilhar se torna cada vez mais 
significativo ao Poa Jazz Festival. As trocas durante o evento têm a capacidade de gerar muitos 
frutos: são produtores que se encontram e formam novas parcerias, músicos que ganham 
visibilidade e são convidados para novos trabalhos, estudantes que aprendem com profissionais 
mais experientes entre tantas positividades. Percebemos, a partir disso, as possibilidades que o 
próprio Festival tem de relacionar-se com o meio, gerando parcerias benéficas também com 
outros festivais. 

Vale aqui citar o Lúcio Brancato, jornalista e músico, ao lembrar uma das essências do Festival, 
que é abrir novas possibilidades musicais para o jazz na capital: “O Poa Jazz Festival deixa 
algumas certezas. Existe um público interessado, receptivo e de ouvidos abertos para o 
desconhecido. Um voto de confiança que se construiu em cada edição. Mesmo quando não há 
nomes conhecidos do grande público as noites de festival lotam. Quando se entrega algo de 
qualidade e bom gosto as pessoas vão. Um dos papéis dos festivais é apresentar o que você de 
repente nunca ouviu. É proporcionar um menu de possibilidades”. O que o Lúcio menciona aqui 
faz parte de uma das conquistas mais significativas para o Poa Jazz: a confiança do público de 
que, independente da atração ser conhecida ou não do grande público, o festival sempre primará 
por uma qualidade que vale a pena conhecer. 

Para finalizar este já longo texto, cito a felicidade da nova parceria que tive a partir da 4ª. edição: 
o fantástico Carlos Branco, que dispensa apresentações a despeito de ser um dos principais 
produtores do Brasil e um fiel amante do Jazz, e Rafael Rhoden, cuja produtora de som, estúdio e 
unidade móvel de gravação filmou e gravou todas as edições do Festival e, portanto, também 
amante do Jazz. 

Outra expectativa importante é que a partir desta consolidação cada vez mais visível do festival, 
ele possa, quem sabe em breve, conquistar em algum nível, mais independência das leis de 
incentivo, mesmo elas ainda sendo fundamentais e desejáveis como política de Estado. E para 
isso só com bom planejamento, engajamento das pessoas, um público fiel e uma agenda repleta 
de boas alternativas culturais. O processo atual de captação tem sido muito penoso, e gerar uma 
possível independência futura pode ser uma conquista importante. Hoje, infelizmente, muitas 
empresas buscam nos eventos culturais elementos que contemplem a |rea de “responsabilidade 
social”, as quais elas têm compromissos legais. Esta distorç~o tem se acentuado a ponto de, em 
muitos casos, ser o critério principal de escolha de projetos culturais para ganharem o benefício 
do patrocínio via Lei Incentivada. Tal desvirtuamento precisa ser LOGO enfrentado, sob pena de 
perdermos o foco na Cultura.  

O Poa Jazz é um evento plural que oferece inúmeras oportunidades ao público e à cultura 
brasileira. É composto por uma programação qualificada em um palco dividido por músicos 
renomados do cenário internacional, nacional e artistas reconhecidos da cena local. Produz troca 
de conhecimentos e estimula os jovens artistas ao coloca-los em contato com profissionais 
experientes. Promove o diálogo sobre a cadeia produtiva da produção cultural. Compartilha e se 
fortalece a partir de parcerias com outros festivais. Um evento de música em que os músicos da 
cidade que não tem condições de adquirir os ingressos são convidados a assistir aos shows de 
forma gratuita. São essas possibilidades que fazem o Festival crescer e se consolidar a cada ano. 
E acreditamos que há muito mais pela frente! 
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Abaixo listo artistas que já passaram pelo Festival. 

Paulo Dorfman – Michel Dorfman – Grupo Pau Brasil – Paquito D’Rivera – Trio Corrente – Ralph 
Towner – Sandro Albert  – Nivaldo Ornelas – Filó Machado – Hermeto Pascoal – João Donato – 
Milton Nascimento – Lúcio Yanel – Pedro Tagliani – Nelson Ayres – Fábio Torres – Jonathan 
Kreisberg – Sachal Vasandani – Marlui Miranda – Hique Gomez – Bianca Gismonti – Gastão 
Villeroy – Swami Jr – John Surman -New York Gypsy All Stars – Paulo Bellinati – Marco Pereira – 
Marcos Paiva – Daniel Grajew – Alegre Corrêa  Kula Jazz – Julio Herrlein – Mani Padme Trio – 
Jorginho do Trompete – Adrián Iaies  – Rodrigo Agudelo – Maurice John Vaughn – André 
Mehmari – Tuti Moreno – Nailor Proveta – Rodolfo Stroeter – Mônica Salmaso – Omer Avital – 
João Bosco – Mariano Loiácomo – Rudresh Mahanthappa – Instrumental Picumã – Maurício 
Einhorn – Nelson Farias – Guto Wirtti – Vítor Arantes – Marmota Jazz – Bourbon Sweethearts – 
Gilson Peranzzetta – Edu Ribeiro – Davina and the Vagabons – Silibrina – Jasper Blom – Raiz de 
Pedra – Sexteto Gaúcho – Rafuagi Jazz Combo – Tributo A Geraldo Flach com Cristian Sperandir 
e grupo – Cyrille Aimée – Diego Figueiredo 

Também Ron Carter e John Pizzarelli fora da programação do Festival. 

Acompanhando atrações: 
Zeca Assumpção – Paulinho Braga – Gabriel Grossi – Robertinho Silva – Luiz Alves – Jesse Van 
Ruller – Will Winson… Entre tantos outros. 
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uem conta a história de Grande sertão: veredas, o romance de Guimarães Rosa, é o 

personagem Riobaldo. Tudo o que saberemos a partir da sua leitura é narrado por 

ele a um doutor da cidade. É essa narrativa que constrói o personagem e todos os 

outros. As opções sintáticas e a escolha vocabular que lhe confere o autor recriam a 

fala do sertanejo mineiro. Fala anotada de modo incansável em caderninhos durante as incursões 

de Rosa pelo sertão, provinha também de solicitações feitas ao pai, através de cartas, para que 

este lhe enviasse expressões e enredos curiosos ouvidos de tropeiros em Cordisburgo, sua cidade 

natal, além da própria memória do escritor, relacionada ao período em que lá viveu. 

O português-brasileiro local foi trabalhado pela inventividade do escritor, senhor da sua 

linguagem, que criava neologismos e construções verbais semelhantes ao modo de falar das suas 

fontes sertanejas. Arcaizava palavras correntes, enfeixava ordens sintáticas discordantes das 

normativas e urbanas, mantinha as seguidas pausas e mudanças de direção da linguagem oral. 

Em suma, imitava o falar do sertanejo mineiro, sem, no entanto, copiá-lo, mais afeito aos 

procedimentos, ao modo do sertanejo construir, usar sua língua. Que parte da academia, da 

crítica e até dos escritores insista em ver nisso procedimentos oriundos da leitura de James 

Joyce, quando nada o justifica no cotejo das obras, revela apenas mais um daqueles velhos 

estratagemas já denunciados por Graciliano Ramos em Linhas tortas, a tentativa indigna de 

colocar uma falsa etiqueta estrangeira no autor nacional de prestígio para com ela se justificar o 

seu valor, como se isso fosse o suprassumo da crítica. [1] 

Guimarães Rosa não está nem um pouco obcecado por palavras-container como o irlandês 

James Joyce. Quando este, por exemplo, escreve o nome Anna Lívia, pretenderia que 

recordássemos não só da antiguidade latina do nome Lívia e da sua matriz semântica que inclui 

os termos alva, branca e lívida, mas também (e como, sem a ajuda dos mirabolantes livros 

exegéticos?) do navio irlandês Anna Liffey; do nome do rio que banha Dublin, o Liffey; da 

express~o homófona e enormemente contraída I’nna leave ya e assim por diante. Escolhi esse 

exemplo por ser provavelmente o mais simples do livro Finnegans wake, sem entrar no 

emaranhado das furioucas manavras sianosas do incontrolho miautor rimlandês – e aqui apenas 

brinco e simplifico à pressa o seu tipo de construção. A sanha interpretativa da academia recebeu 

divertida crítica de Umberto Eco, ao ser desbaratada por meras impossibilidades histórico-

cronológicas, como a suposta referência de Joyce ao líder soviético Andrei Jdanov: “Puro delírio – 

mas entre os f~s de Joyce, podemos encontrar hipóteses ainda mais absurdas”. [2] Além de tudo, 

a partir de Ulisses, Joyce passou a criar palavras usando várias línguas, do romeno ao sânscrito, 

dificultando enormemente a leitura. [3] 

Não é o que ocorre em Grande sertão: veredas. Quando eventualmente Guimarães Rosa trabalha 

com formação de palavras, elas soam adequadas ao personagem, como se tivessem nascido no 

sertão. Não busca emendar estilhaços de palavras para formar palavras visivelmente 

estilhaçadas. Nem exerce mero artifício: o povo brasileiro adora uma palavra nova para sair 

falando por aí, algumas acabam incorporadas ao dicionário. Verdade que, nas cerca de seiscentas 

Q 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

229 
 

páginas do livro, é possível encontrar a palavra esmarte, aparentada do inglês smart, astucioso 

ou inteligente, mas não se deve esquecer que o verbo esmar, do português antigo, possui um 

sentido aproximado (avaliar, calcular, refletir), nem obliterar o fato de grupos ingleses e norte-

americanos explorarem, desde há muito, os minérios e trabalhadores de Minas Gerais, podendo 

a palavra ter saltado por essa via para a linguagem local. Se a construção e a escolha das palavras 

objetivam a leitura polissêmica, como em qualquer obra literária, não resvalam para a tentativa 

nauseante de empilhar um absurdo de significados praticamente indecifráveis. 

 

João Guimarães Rosa (1908-1967) 

Quanto à suposta apropriação de Guimarães Rosa do monólogo interior de Ulisses, diga-se 

primeiro que essa técnica não foi inventada por Joyce, como este inclusive reconheceu, mas pelo 

escritor francês Édouard Dujardin, em Os loureiros estão cortados, publicado em 1887. [4] Ulisses 

é de 1922 e começou a ser escrito em 1914, sendo que o romancista inglês Stephen Hudson, 

próximo a Joyce, havia utilizado a técnica anteriormente. Deve-se ao livro do irlandês, isto sim, a 

veiculação e discussão da técnica entre os escritores. 

Como já externamos em outro momento, a técnica do monólogo interior não se reduz a uma 

simples peroração intimista na primeira pessoa do singular, mas diz respeito a uma confrontação 

simultânea entre os pensamentos ou devaneios de um personagem e o mundo a sua volta. Num 

mesmo trecho o escritor pode dar a ver a consciência do seu personagem em movimento, ou 

seja, sua confabulação interna, na primeira pessoa (eu), e o meio em que ele se encontra, a 

paisagem objetiva e social, através da voz do narrador, com o personagem figurando na terceira 

pessoa (ele). No cinema, certas cenas são construídas de forma análoga, quando 

simultaneamente se vê a ação do personagem e se ouve os seus pensamentos ou devaneios. 

Quando Lukács, pretendendo criticar a obra de Joyce, critica a técnica dizendo que ela dissolve a 

realidade, não está levando em conta tudo o que se pode fazer com ela. O maior ou menor grau 

de subjetividade depende somente das intenções do autor. Para Brecht, a técnica pode ser usada 

“tanto a tortas como a direitas”. [5] Joyce faz uso dela para dar a ver o mundo íntimo de Molly 

Bloom. 

Em Grande sertão: veredas, o que temos é a narração do personagem Riobaldo, um relato 

bastante ciente de si mesmo, dirigido para o doutor da cidade, sem vaivéns da primeira à terceira 

pessoa relativos a um mesmo personagem. A presença do oculto doutor-ouvinte é percebida 

pelo leitor porque a fala-narrativa de Riobaldo o interpela: chama-lhe a atenção, dirige-lhe 

perguntas, expõe-lhe dúvidas. Joyce, por seu turno, narra Molly Bloom consigo mesma, como se 

ele invadisse os seus pensamentos e sensações, o desconexo do seu mundo interior. Há uma 

espécie de transe, um jorro de quarenta mil palavras que se esbatem, saltam de uma à outra sem 

aviso. É a escrita da livre associação freudiana, ainda que não obtida pela escrita automática dos 

surrealistas. 
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O leitor perdoe tantas minudências, mas a legião de fãs de Joyce, grande parte não leitores da 

obra que admiram, perturba o ambiente. 

Dito isto, já é hora de ouvir a opinião do autor. Guimarães Rosa rejeitou sem dó algum a obra 

mais célebre de Joyce: “O Ulysses, fiz v|rias tentativas [de leitura], que nunca foram além de 

pedaços de páginas. Acho nele um ludismo, uma atitude que não me é simpática, excessiva 

intencionalidade formal, muitíssimo de ‘voulu’, que me repele.” (Carta a Mary Lou Daniel, 

3.11.1964, publicada pela mesma em João Guimarães Rosa: travessia literária. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1968, p. 73). 

Quem busca etiquetar uma feição joyceana no romance de Guimarães Rosa, talvez se 

surpreenda com o que vamos afirmar acerca da importância das inovações técnico-narrativas do 

“regionalista” gaúcho Simões Lopes Neto para a criaç~o de Grande sert~o: veredas. 

Antes, porém, é preciso dizer que um escritor obviamente dialoga com as mais diferentes fontes 

da literatura nacional e universal. Que Machado de Assis, entre as suas muitas leituras, leu 

Shakespeare, para citar um autor estrangeiro, e que essa leitura tenha propiciado um diálogo 

profícuo e reconhecível em trechos da sua obra, é um fato que não desmerece a ninguém, nem a 

Machado, nem a Shakespeare, pois não se trata de submissão, nem mesmo a Shakespeare. Que, 

igualmente, Machado tenha usufruído de modos da ficção medieval cavalheiresca, muitíssimo 

anterior ao Dom Quixote, que conduzem a uma situação sem saída (ou melhor, no caso de 

Machado, em que a saída não esteja dentro, mas fora do texto, precisamente na vida real), ao 

escrever um dos seus melhores contos, talvez o melhor, Pai contra mãe, é outro fato. Evidente 

que o problema não é esse. Relacionar-se com o já produzido é uma das condições da criação. O 

problema existe quando se força a barra para, na prática, impingir uma condição inferior e 

caudatária ao que foi criado com esforço próprio no âmbito da literatura nacional, refletindo-se 

assim, apenas, a posição em que se encontram os formuladores de tais teses, súditos 

involuntários da dominação econômica e acultural sobre o país e o mundo. 

A leitura do livro Contos gauchescos (1912), de Simões Lopes Neto, um dos mais importantes 

escritores brasileiros, muitas vezes relegado à mera etiqueta de regionalista, ou então à de autor 

de língua pouco compreensível nacionalmente – como se tudo o que lêssemos de Estados que 

não o nosso não exigisse um mínimo de esforço, tal o tamanho e a diversidade do nosso país – 

possibilitou a Guimarães Rosa equacionar a estrutura narrativa do seu romance. Ou, optando por 

um grau menor na relevância de tal leitura, confirmou uma inclinação anterior. [6] 

Antes de qualquer outro, Simões Lopes Neto resolveu um problema fundamental da ficção 

brasileira de sua época, através de um expediente técnico-narrativo que igualmente dá forma e 

estrutura Grande sertão: veredas (1956). Até então, a literatura em voga, com Coelho Neto a 

frente de toda uma geração, buscava abordar contingentes humanos relegados ao interior do 

país, sem superar, no entanto, certo travo de artificialidade, correspondente à rasa abordagem 

social. Os personagens “falavam” através da língua popular característica de sua regi~o, inclusive 
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com marcas exageradas de ortografia (não há distinção, entre o mundo urbano e rural, quanto 

aos brasileiros tenderem a n~o pronunciar, fora de eventos mais formais, o “r” final dos verbos no 

infinitivo, p. ex.), mas a voz do narrador seguia as normas convencionais e urbanas, sem 

descartar construções relativas ao distante português de Portugal. Simões Lopes Neto 

equacionou a questão em Contos gauchescos ao dar a voz narrativa a um personagem, o 

vaqueano Blau Nunes, que rememora vivências e histórias através de sua característica 

linguagem popular gauchesca, narrando-as para um sujeito da cidade, numa estratégia ficcional 

muito diferente do modelo anterior, quase oposta. Sendo o mesmo personagem o narrador de 

quase todos os contos, também se amarrava assim a unidade do conjunto. Hoje essa estratégia 

narrativa pode parecer simples, mas ninguém havia tomado tal providência antes. 

 O referido ouvinte citadino não aparece senão através da fala de Blau, já que este seguidamente 

o interpela. Se a palavra reproduzida pela escrita é somente a de Blau, as artimanhas do escritor 

possibilitam a noção da ocorrência de um diálogo. O lugar desse cidadão ouvinte quem ocupa, na 

verdade, somos nós, os leitores de Contos gauchescos. 

Em Grande sertão: veredas, de maneira similar, a palavra é dada ao ex-jagunço Riobaldo. Com 

sua linguagem característica de sertanejo mineiro, ele conta as histórias que viveu a um doutor 

da cidade, que igualmente só se faz sentir através da fala de Riobaldo. Blau Nunes seguidamente 

repete, interpelando o seu ouvinte, “Escuite”, enquanto Riobaldo continuamente chama a 

atenç~o do seu, “Mire e veja”. Isso ajuda a manter o interesse do leitor na narrativa, j| que este 

fica situado, conforme já dissemos, na posição do ouvinte de Blau ou Riobaldo: a constante 

interpelação ao outro funciona como uma constante interpelação ao leitor, não tornando o relato 

unipessoal enfadonho. 

Ambos contam histórias passadas para um sujeito urbano que sabe pouco ou nada do mundo em 

que elas aconteceram. Tratam de uma época e lugar em que na prática não havia Estado nem lei, 

os seres humanos vivendo engolfados entre os poderes da natureza selvagem e dos grandes 

proprietários de terras, mas em que existiam valores caracteristicamente épicos como a honra, a 

coragem, a lealdade e o companheirismo. Registrou-se assim, em livro, uma poderosa linguagem 

popular, trabalhada por escritores cultos através do uso de um léxico fértil e instigante, da 

peculiar organização sintática e das saborosas pausas e mudanças de direção da oralidade. 

Desde 1973, está no Acervo Guimarães Rosa, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade 

de São Paulo, o volume único Contos gauchescos e Lendas do sul,Porto Alegre, Ed. Globo, 1949, 

sublinhado em código de cores pelo escritor mineiro. O pesquisador e bibliófilo Fausto 

Domingues alude ao que Theodomiro Tostes, poeta e diplomata, escreveu nas páginas do 

Correio do Povo em 1974: “lembro da boa surpresa que me deu Guimar~es Rosa, quando, em 

nosso último encontro em Montecatini [na Itália], falou de sua admiração pela obra do grande 

pelotense. Rosa sabia frases inteiras dos contos gauchescos e das lendas. E, como artesão 

incomparável da pura fala brasileira, repetia com gosto certos vocábulos que pareciam mais raros 
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ao seu ouvido”. [7] Fausto Domingues reverencia ainda Flávio Loureiro Chaves, autor do clássico 

Simões Lopes Neto: regionalismo e literatura, [8] embora neste n~o trate da quest~o, como “o 

mais credenciado, nos dias atuais, para emitir opini~o a respeito”. 

A pesquisadora Maria da Glória Bordini, já nos idos de 1971, discernia pioneiramente, apesar de 

ter escrito um único parágrafo sobre o assunto, a relação do autor de Contos gauchescos com a 

obra m|xima roseana: “[Jo~o Simões Lopes Neto] antecipa no Brasil a técnica do di|logo 

evocativo que, bem mais tarde, seria retomada por Guimarães Rosa. Não queremos dizer que a 

sua produção se coloque ao nível artístico da contística de Rosa, embora alguns contos suportem 

a comparação em igualdade de condições. Mas vale registrar que, no aspecto puramente técnico, 

Simões apresenta o embrião de todos os recursos que viriam a colocar o Grande sertão: veredas 

entre as maiores obras de ficç~o narrativa da literatura mundial”. [9] 

No Museu Casa de Guimarães Rosa, em Cordisburgo, pequena cidade do interior mineiro, dei 

com uma estatueta do Laçador na mesa de trabalho do escritório reconstituído. Originalmente, é 

obra de porte do escultor Antonio Caringi, exposta na entrada de Porto Alegre, símbolo da 

capital e dos sul rio-grandenses. Vi no fato ressonância do apreço de Guimarães Rosa pelas 

histórias do escritor gaúcho. 

Em Cordisburgo, é visível o afeto dos habitantes pelo seu filho ilustre. Em todo lugar, em 

qualquer parede nua, se lê algum trecho de livro, se respira poesia: “O correr da vida embrulha 

tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que 

ela quer da gente é coragem”, trecho de Grande sert~o: veredas;“O Curvelo vale um conto,/ 

Cordisburgo um conto e cem./ Mas as Lages não têm preço,/ Porque lá mora o meu bem…”, 

trova do conto O burrinho pedrês, de Sagarana, e “O verdadeiro amor é um calafrio doce, um 

susto sem perigos…”, da novela Buriti, em Noites do sert~o, hoje { parte do original Corpo de 

baile. Afeto este que existe igualmente no RS por Simões Lopes Neto. 

 

Notas: 

[1] Graciliano Ramos, Linhas tortas, Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 246. No artigo O fator 

econômico no romance brasileiro, o autor afirma que “a mania indígena de se comparar o literato 

cá da terra a um figurão estrangeiro, hábito inocente e antigo, sempre em moda, é apenas um 

meio de fazer crítica e n~o deve ser tomada a sério”. 

[2] Umberto Eco, Confissões de um jovem romancista, São Paulo: Cosac Naify, 2013, pp. 38-40. 

[3] Nos livros-glossário de Finnegans wake, a cada linha da obra original uma ou mais palavras 

são alvo de notações, tendo certa edição inglesa 628 páginas de explicações. A tradução 

brasileira do antirromance, a cargo de Donaldo Schüller, vem distribuída em cinco volumes de 

cerca de seiscentas páginas cada. 
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[4] Édouard Dujardin, Os loureiros estão cortados, Porto Alegre: Brejo, 2005. 

[5] Bertold Brecht, El compromisso en literatura y arte, Barcelona: Ediciones 62, 1984, pp. 227-8, 

no artigo Glosas a una teoría formalista del realismo, originalmente publicado entre 1937-1941. 

Só mais tarde, Georg Lukács passará a defender o uso particular que Thomas Mann faz do 

monólogo interior para a caracterização realista do personagem, num livro publicado 

originalmente em 1957, que no Brasil recebeu novo título: Realismo crítico hoje, Brasília: Editora 

de Brasília, 1969, passim. 

[6] Luís Augusto Fischer, Simões Lopes Neto e Guimarães Rosa: a literatura e o luto no sertão, 

Teresa, nº 14, USP, pp. 175-190, 2014. Fischer, algumas décadas depois, se tornou o grande 

divulgador da percepção original de Maria da Glória Bordini, citada a seguir, acerca da relação 

entre Simões Lopes Neto e Guimarães Rosa, acrescendo a sua contribuição. 

[7] Fausto Domingues, Inquéritos em contraste, Folha do Instituto João Simões Lopes Neto, Ano 

II, ed. 2, Pelotas, p. 9, fev-mar, 2013; igualmente na recolha de Tania Franco Carvalhal (org.), 

Theodemiro Tostes: Porto Alegre, modernismo, poesia, memória, Porto Alegre: IEL/PUCRS, 

2009, p. 157. 

[8] Flávio Loureiro Chaves, Simões Lopes Neto: regionalismo e literatura, Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1982. 

[9] Maria da Glória Bordini, Atuação do narrador, em Ana Mariza Filipouski et alli, Simões Lopes 

Neto: a invenção, o mito e a mentira, Porto Alegre: IEL/Movimento, 1973, pp. 77-8. Artigo 

inicialmente publicado em jornal: Contos gauchescos: atuação do narrador, Correio do Povo, 

Porto Alegre, 12 jun. 1971, Caderno de Sábado, n. 180. 
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esde o seu surgimento, na Itália do 

século XVI, a ópera é uma forma de 

arte plurimidiática, formada pelo 

amálgama de diversas linguagens 

artísticas oriundas da literatura, música, teatro, 

dança e artes plásticas. Assim como outras 

modalidades artísticas, sofreu variações através 

dos tempos, sendo que o gênero romântico 

tornou-se a forma dominante no século XIX. 

Peças de teatro e romances trágicos, como textos-fonte, foram a base principal que a ópera 

romântica privilegiou e, como consequência, a obra de Shakespeare atraiu a atenção de grandes 

compositores. Diversos textos do dramaturgo inglês foram utilizados para a criação de óperas 

famosas, entre elas Macbeth (1847-1865), objeto deste estudo. 

A  plasticidade quase infinita dos textos de Shakespeare proporciona inúmeras possibilidades 

criativas ao artista no percurso intermidiático através do tempo e do espaço. Assim, quando 

adaptados em roteiros cênicos, fílmicos ou libretos de ópera, o resultado é um novo texto, com 

graus diferentes de aproximação ou distanciamento em relação ao texto-fonte. O novo formato 

pressupõe uma série de transformações, visto que os diversos suportes são regidos por 

diferentes signos, códigos e convenções. 

É importante destacar que não há, necessariamente, uma relação identitária entre o texto 

original e o outro texto, seja ele cênico, fílmico ou operístico,  pois a representação é mimética 

mediada pelo código, isto é, a similaridade já contém um tom diferenciador. 

Verdi, em Macbeth, compôs uma obra com música vocal e instrumental, na qual as bruxas 

cantam e dançam, –  ópera baseada nos princípios literários do Romantismo do século XIX. A 

incompletude do libreto, em relação ao texto original, é compensada pela riqueza musical, como  

o encontro de MacBeth e Banquo com as bruxas, um verdadeiro encantamento  pela expressão e 

musicalidade.  Banquo canta: “as Bruxas disseram a verdade, a profecia causa pavor, visões de 

banho de sangue, trono, coroa…”  MacBeth canta: “agarrei a cobiça e orgulho…” Assim o canto 

vai desenrolando o texto e conferindo um  sentimento de destruição, de crueldade que se apossa 

de MacBeth e, depois, será articulado por Lady MacBeth, que conduz o marido a seguir um plano 

de crueldade sem limites para obter e sustentar o poder. 

Na ópera, a música é o guia do enredo, do clamor e do desenvolvimento dos fatos que 

caracterizam a tragédia. Quando o rei é assassinado eles cantam:  “..um canteiro espinhoso ser| 

seu agora…” (Macbeth). “… MacBeth você tem temores apesar de sua gan}ncia de chegar ao 

poder…” (Lady Macbeth). 

D Ópera Verdi com texto de Shakespeare 

MacBeth (Metropolitan de NY) – 2019 

Direção de Adrian Noble 

Condução de Marco Armiliato,  

Ana Netrebko, como Lady MacBeth 

Zeljko Lucic, como MacBeth 

Mattev Polenzoni, como MacDuff 

IIdar Abdrazakov, como Banquo 
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O compositor de ópera precisa realizar uma adaptação do texto-fonte às convenções operísticas, 

então o texto-base de Shakespeare sofreu uma redução importante a fim de atender as 

exigências do novo gênero, como: diminuição de personagens, ênfase na emoção ao invés de 

reflexões críticas, cortes de partes de cenas ou cenas inteiras, deslocamentos, paráfrases e 

encurtamentos de falas etc. 

Sob esse ponto de vista, percebe-se, na ópera, o destaque para Macbeth, Lady Macbeth e as 

bruxas, estas, aliás, dominam o drama, já que é nelas que tudo se origina. Assim, Verdi deu 

grande destaque ao papel das bruxas, criando um coro feminino que age como personagens, pois 

essas estranhas criaturas constituem-se o elemento chave da tragédia, despertando os desejos 

inconscientes de Macbeth. 

Já Lady Macbeth tem o papel amplificado com destaque para o seu lado mau e sanguinário, 

como seu canto que demonstra naturalidade para derramar sangue, com atos de crueldade. 

Repete, mudando a entonaç~o da voz: “inúmeros crimes povoam o caminho do poder…” 

Desse modo, de um lado, na tragédia de Shakespeare, após a coroação, Lady não participa do 

cortejo sangrento de Macbeth, cujo intuito é manter-se no poder; de outro, na ópera de Verdi, a 

jovem mulher é cúmplice das atrocidades cometidas pelo marido. Quando recebe a profecia das 

bruxas, a esposa de Macbeth mantém a altivez com ar de determinação e coragem,  todavia, na 

cena do sonambulismo, ela surge fragilizada (esta parte da ópera muito parecida  com o texto de 

Shakespeare) ou, ainda, na cena em que Lady caminha sobre as cadeiras, em intensa confusão 

mental. 

Lady  Macbeth exala sensualidade tanto nas expressões faciais como no figurino e na postura 

corporal com movimentos sensuais. No retorno de MacBeth, ela o recebe com abraços e 

carinhos, antecedido do canto: “levantem todos os demônios ministros do inferno…”. 

Quanto à questão temporal, no texto operístico, o núcleo da narrativa foi transposto para o 

imaginário cultural do século XIX, quando aconteceram expressivas mudanças sobre as crenças 

em bruxarias. 

No século XVII,  os rituais de  bruxaria eram relacionados tanto com a religião como com a 

política, no entanto, em meados do século XIX, prevaleceu o ceticismo em relação à existência de 

feiticeiras, porém, pela difusão da estética gótica e romântica, o fascínio pelo diabolismo 

permaneceu e, mesmo que as falas das bruxas assemelhem-se nas duas mídias, houve um 

redirecionamento de sentido no que tange à mudança temporal e ao contexto cultural. 

Além do discurso constituído pela fusão de palavras e música, outras especificidades contribuem 

para a composição da cena, como as expressões facial e corporal dos atores, o cenário, a 

iluminação e outros recursos audiovisuais que interferem na criação da obra. 
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Sobre a iluminação, por exemplo, a diversidade de luzes (cores e suportes) confere diferentes 

tons aos movimentos, destacando as ações dos atores. Como exemplo, destaca-se a cena em 

que o médico e a ama de Lady conversam, as luzes acentuam a dor e a perseguição. Do mesmo 

modo, a lavagem das mãos e a sensação do cheiro de sangue são atos acentuados pelos 

pêndulos. 

A Ópera de Verdi constitui-se em uma arrojada obra de arte com fusão de múltiplas linguagens e 

imensa riqueza de elementos que enriqueceram a ópera romântica do século XIX e o texto 

trágico de Shakespeare. 
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ENSINAR LITERATURA  

ENTREVISTA COM NEIDE LUZIA DE REZENDE 

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Pesquisadora há mais de duas décadas do ensino de literatura e leitura literária 

na Faculdade de Educação e no curso de Letras (FFLCH) da Universidade de São 

Paulo (USP), a Profa. Neide Luzia de Rezende concedeu entrevista à Sepé para 

debater questões que dizem respeito ao universo da literatura onde é mais 

sensível: na formação de leitores. A pesquisadora, que é co-autora de, entre 

outros, Leitura subjetiva e ensino de literatura e Leitura de literatura na escola, 

respondeu por e-mail as questões propostas, que abordam desde os aspectos 

formativos da vida literária de crianças e adolescentes em idade escolar até os 

impactos recentes das novas tecnologias de informação no hábito da leitura e no 

sistema literário. 
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Eu gostaria de começar essa entrevista a partir de uma experiência pessoal recente. Há não 

muitos dias, acompanhei minha filha adolescente no ingresso a uma nova escola, a fim de ali 

cursar o ensino médio. Durante a apresentação da escola, disciplinas e professores aos alunos 

e suas famílias, chamou-me a atenção a intensa preocupação da escola, desde o ensino médio, 

em priorizar o estudo do que denominam “produção textual”. A bem da verdade, desde o 

ensino fundamental a “produção textual” vem sendo praticada, mas agora com períodos e 

estudo exclusivo e dissociado do estudo de Língua Portuguesa e Literatura. Por outro lado, 

será o primeiro ano em que ela estudará sistematicamente a Literatura em Língua Portuguesa. 

Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse desencontro programático e seus efeitos no 

futuro hábito de leitura de jovens adultos formados nessa perspectiva, digamos, mais 

pragmática, quase toda voltada a um aproveitamento instrumental visando o ingresso no 

ensino superior. 

Olhe, as novidades terminológicas na escola vêm ancoradas em teorias que surgem para propor 

mudanças no ensino, de modo geral consideradas necessárias, à medida que revelam certos 

ângulos da realidade que não eram antes apreendidos pelas teorias então vigentes. Na maior 

parte das vezes essa teoria de base se dilui, mas seus resíduos persistem no trabalho de ensino, e 

os professores, apoiados no livro didático ou nos materiais de trabalho, vão a seu modo 

mobilizando e sobrepondo camadas do novo com aquilo que já existe, fazendo-as, muitas vezes, 

conviver no mesmo plano. É o caso de “produç~o textual” a que você se refere, noç~o resultante 

da contribuição das correntes linguísticas que entraram na educação a partir dos documentos 

oficiais, os PCN, em meados da década de 90. A “produç~o textual” se contrapõe à velha fórmula 

do ensino de redação, que se concentrava em estruturas de texto como a descrição, a narração e 

a dissertação, inteiramente desvinculadas do uso mais vivo da língua, ou seja, as práticas sociais, 

bem como faz surgir uma nova abordagem do ensino da gramática, que se mantinha tão-só na 

identificação e classificação de palavras e orações. 

Assim, a express~o substitui no }mbito escolar o termo “redaç~o”, uma vez que este est| 

associado a um tipo de trabalho com o texto em que não considera esse vínculo com o universo 

da práxis. Escrever os textos que circulam socialmente tem tido de fato uma ênfase importante 

no ensino de línguas e tanto livros didáticos quanto programas de disciplina, dependendo das 

finalidades a que visam, variam o peso e o tempo que dedicam a esse trabalho. É bem verdade 

que tais noções e conceitos muitas vezes são utilizados à exaustão e acabam causando ojeriza 

tanto em alunos quanto em pais. Tenho um neto de 5 anos que ao ouvir falar em “atividade” fica 

logo estressado. 

Então, a questão é como esses conceitos, transformados em conteúdo, podem se tornar uma 

ferramenta bem-sucedida para a aprendizagem ou se tornar algo desprovido de sentido e de 

potência. 
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Assim, tendo pensado dentro desse contexto a questão que você traz, é difícil dizer qual 

consequência haveria em decorrência da “educaç~o instrumental”, pois, no caso, a ideia da 

“produç~o textual”, em teoria, era justamente permitir uma relaç~o mais próxima entre pr|ticas 

sociais e práticas escolares. Especialmente a ideia de que o texto resulta de um trabalho, de 

produção, e não mais como decantação de conteúdos linguísticos armazenados. 

Transformar o texto em práticas escolares exaustivas de exercício linguístico com o objetivo de ir 

bem no vestibular responde decerto a uma expectativa prioritária da sociedade mais 

endinheirada em relação ao ingresso em boas universidades e só secundariamente a uma 

formação humanística voltada para a ética e o bem comum, embora esta dimensão esteja 

invariavelmente incluída como objetivo no discurso escolar (projetos políticos pedagógicos, os 

PPPs, programas e planos de curso). 

 

A partir desse questionamento inicial, como avaliaria os descaminhos que a escrita literária, 

por sua vez, sofre com a ênfase na escrita argumentativa. Quer dizer, seria possível afirmar 

que não se formam escritores ou poetas no ensino regular? Em que momento a literatura, no 

âmbito escolar, deixa de ser um momento de descoberta do prazer subjetivo e passa a integrar 

apenas mais um módulo do currículo formal, acumulativo? 

Parece chavão dizer, como se diz, que diferentes configurações textuais respondem a diferentes 

finalidades de comunicação e expressão, mas veja como cada uma ajuda a olhar de um diferente 

ângulo para o mundo e para as pessoas. Por exemplo, dois gêneros muito mobilizados na escola: 

a crônica e a notícia. Se percebidos nessa dimensão, ou seja, como cada um aborda a realidade, 

pode-se alcançar excelente lição: a crônica parte de uma visão subjetiva, com todos os graus de 

poesia que isso possa supor, sobre um determinado fato, a fim de mostrá-lo na dimensão do 

humano, para além do fato circunscrito; o segundo, a notícia, busca tratar o fato e os dados com 

imparcialidade, a fim de que o leitor possa ser levado o mais perto possível do fato concreto, por 

meio de prova e contraprova. Ora, se não percebermos essa dimensão que extrapola a estrutura 

linguística e responde a formas diferentes e complementares de olhar para a realidade, não 

haverá impacto algum, nem na apreensão dos gêneros argumentativos nem dos literários. 

A escrita literária, naquilo que tem de artístico, na verdade nunca foi objeto de ensino. Aprendia-

se mais bem o pastiche, que é a imitação do estilo. Durante todo um século essa escrita foi 

reduzida a simulacros dos gêneros retóricos. Na época clássica, as figuras de linguagem não 

eram ornamentos vazios de sentido, mas possuíam força persuasiva. Na trajetória até os tempos 

atuais as figuras de linguagem – elementos que garantem a riqueza discursiva e expressiva da 

literatura – acabaram se reduzindo a um ensino técnico, desvinculado do texto. Este é só um dos 

exemplos da descaracterização porque passou a literatura. Lembro que quando eu era estudante 

de ensino básico, nos anos 60, eram esses os exercícios que fazíamos, composição à frente da 

gravura, escrever uma carta no estilo romântico, usar as figuras num texto para torná-lo literário. 
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Bem, isso não era um aprendizado nulo, colocávamos a língua em movimento com intenção 

artística, mas não havia evidentemente nenhum laivo de criatividade, porque essa perspectiva 

não se encontrava posta. 

Ora, mas falando em perspectiva, há a da escola que, cada vez mais, foi se tornando racional, 

para não dizer oportunista e mercadológica. Como eu disse, para um público mais bem-nascido 

ela se volta sobretudo para uma formação propedêutica, visando ao vestibular e ao ensino 

superior, para formar profissionais de alto nível. Para os mais pobres, há uma tendência a 

oferecer o básico para que o sujeito se vire numa entrevista de emprego. Então nesse panorama, 

qual o interesse de se aprender a escrever ou ler literatura? 

A formação geral, que é um dos tripés dos documentos oficiais da década de 1990 e que 

perduram como objetivos a alcançar no ensino médio, muitas vezes se dissipa, no caso da rede 

pública (pelo menos nas grandes metrópoles e, em todo caso, na imensa rede paulista), no 

abandono a que são relegados os professores, com carga horária dupla às vezes tripla para 

complementar os baixos salários, em consequência, ausências por licença médica e formação 

deficitária. 

Então dá pra dizer que nos currículos escolares de ensino básico não há lugar para a escrita 

literária e tampouco temos formadores para tal, uma vez que os cursos superiores de Letras e de 

Licenciatura, que formam os professores de 6º. ao Ensino Médio, quase nunca têm uma 

disciplina com esse escopo e os cursos de formação continuada ou em serviço tampouco. 

Ensinar a escrever literatura requer mais que uma formação exclusivamente técnica ou de 

reprodução de modelos de ensino que o próprio professor já usou. Com a formação dificultada 

num ensino superior de má qualidade, muitas vezes os professores se movem naquilo que 

Alfredo Bosi, em Dialética da colonização, denomina tendência especular em oposição à 

tendência crítica. 

Mas eis que novos tempos parecem se apresentar. Timidamente a BNCC de ensino médio traz 

indicações para a escrita literária com foco no autor, e também para a leitura literária com foco 

no leitor. 

Como sói acontecer, se novos conteúdos e novos procedimentos entram nos documentos é 

porque já estão circulando nos campos das ciências. Com relação ao ensino de literatura, no 

âmbito da leitura, o tema tem se intensificado nos últimos anos no Brasil. É bem verdade que 

nunca esteve ausente e aqui gostaria de lembrar Regina Zilberman, Marisa Lajolo, Maria Thereza 

Fraga Rocco, Ligia Chiappini, Vera Teixeira de Aguiar… entre outros, entretanto, o que tem 

ocorrido agora é uma espécie de frente ampla, intensificada nos muitos eventos destinados ao 

assunto “Literatura e educaç~o” e que foi se constituindo em movimento forte, a partir da 

divulgação, pelo menos no Brasil, da teoria dos alemães da Universidade de Constança, Hans 

Robert Jauss e Wolfgang Iser, e ultimamente potencializado pelos franceses adeptos do leitor 
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real, ou sujeito leitor. Portanto, vai se tornando bem visível, no interior da didática da língua, uma 

didática específica da literatura, o que promove uma visibilidade maior do problema. Os últimos 

governos federais – com exceção deste, que não apresenta política nenhuma e destrói as que 

existem – mas também estaduais e municipais promoveram programas de incentivo à leitura que 

se concentravam mais em promoção do livro, com distribuição para estudantes e professores, o 

que não adiantava quase nada uma vez que a leitura de obras literárias há muito havia 

desaparecido. Na verdade, de um modo geral – na escola pública, pelo menos –, se lê sobretudo 

o livro didático em substituição a outras obras mesmo as ditas paradidáticas – e não estou 

falando só da literatura, mas de qualquer outro tipo de leitura e em qualquer disciplina. Isso 

ocorre não apenas no Brasil, é uma situação denunciada em outros sistemas escolares do mundo 

ocidental.  Na França, por exemplo – tradicionalmente os franceses são os nossos parceiros mais 

próximos em se tratando de didática de literatura – as pesquisas sobre a leitura literária 

avançaram desde a década de 70 e no início deste século começaram a incidir sobre documentos 

oficiais e práticas escolares, não sem enorme polêmica. 

Agora pesquisas sobre a escrita literária, com mudança de foco, a exemplo da leitura (texto-

leitor), têm se adensado. Se antes, quando se pensava nessa escrita, o objetivo a atingir eram 

modelos existentes no cânone, hoje, diante da variedade de gêneros mobilizados pelos jovens 

fora da escola, busca-se entender como a literatura poderia oferecer um modo particular de ver o 

mundo que pudesse incluir legitimamente a “verdade” desses jovens.   

 

Pesquisas recentes, como as desenvolvidas pelo Instituto Pró-Livro, têm indicado, além de um 

índice baixo de leitura (4,96 – 2016), um incremento em outras formas e atividades de lazer. 

Na mesma pesquisa, a presença ascendente da internet é inversamente proporcional à 

expansão da leitura. O que a comunidade escolar, universitária e a sociedade de um modo 

geral poderiam fazer para evitar o que muitos teóricos, como Roger Chartier, Jacques Derrida e 

outros têm denominado como o “fim do livro”? A senhora acredita no fim do livro? E, a leitura 

literária, ela se safará de alguma forma se chegarmos mesmo a este fim? 

Não sei prever “o fim do livro”, de que livro, o livro impresso? Ou os gêneros liter|rios que 

conhecemos? O conto, a poesia, o romance. Não acredito que estes desapareçam porque são 

ainda, tanto por parte do escritor quanto do leitor, modos particulares de entender o mundo e se 

entender a si próprio, modos de manifestação da sensibilidade, do desejo, dos sentimentos mais 

profundos que só esse tipo de linguagem é capaz de revelar, tanto para quem escreve como para 

quem lê. Somos essencialmente seres de linguagem. Parece-me sem sentido a frase de Paulo 

Freire tantas vezes repetida, “antes da leitura da palavra vem a leitura do mundo”, porque n~o 

existe leitura do mundo que não seja produto da palavra proferida ou pensada, que não seja 

elaborada pela linguagem. Antonio Candido diz que a literatura organiza nosso caos interior. 

Michèle Petit, uma antropóloga francesa, cujos livros sobre leitura literária são bem populares 
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por aqui, principalmente entre professores e estudantes, traz suas experiências em diferentes 

países e diferentes comunidades, buscando mostrar como práticas as mais diversas de leitura são 

capazes de modificar a vida das pessoas. Umberto Eco diz uma coisa bem bonita: “aqueles 

desgraçados que, reunidos em bandos sem objetivos, matam jogando pedras dos viadutos ou 

ateando fogo a uma menina, sejam eles quem forem afinal, não se transformaram no que são 

porque foram corrompidos pelo newspeak do computador (nem ao computador eles têm 

acesso), mas porque restam excluídos do universo do livro e dos lugares onde, através da 

educação e da discussão, poderiam chegar até eles os ecos de um mundo de valores que chega e 

remete a livros”[1], e diz também a respeito da tecnologia digital que, se pela primeira vez, n~o 

tendo lido nunca um livro na vida, os jovens conhecerem uma obra literária pelo ebook, o poder 

dessas obras não muda, e penso que quem de repente muda é o sujeito. 

Então, impressas ou não, a literatura continua sendo ela mesma. Há quem prefira o impresso (o 

cheiro, o tipo de letra, a textura do papel, tudo faz parte do prazer de ler), mas as novas gerações 

parecem não ter mais essa preferência, mergulhadas que estão no universo digital. 

Ultimamente tenho observado novas propostas para a escola advindas do meio digital. Um 

exemplo é o trabalho com microcontos ou narrativas de jogos, que, embora cumpram um papel 

de promover a escrita breve e refletir sobre gêneros textuais populares no meio digital e por isso 

é positivo, não substitui o trabalho com textos literários mais longos e mais complexos, capazes 

de deslocar o olhar para outras instâncias da vida do leitor ainda não percebidas ou em gérmen, e 

que fazem pensar. 

Mas digo que não há fórmulas definitivas no ensino quando se pensa em escrita e leitura 

literárias. À pergunta: será que a escola deve se ocupar dessas produções digitais? Bom, um 

passo nessa direção foi dado pela BNCC, que propõe muitas formas de apreensão desse mundo 

digital que parecem bem importantes e inteligentes como objetos de aprendizagem. 

Gostaria de finalizar dizendo que a maior contribuição dessas práticas sociais tanto do meio 

digital quanto de leituras as mais diversas é que, na escola, se possa refletir sobre ela. O trunfo 

dos meios digitais é que eles são vivenciados e conhecidos e então é possível mobilizá-los de um 

modo crítico, aproveitando as informações para gerar conhecimento. Quanto à literatura, 

pretende-se ensiná-la sem que seja lida. E aí não gera nada, né, só enfado. 

Nosso trabalho leva em conta que ler as obras sejam elas da escola ou não, é o principal meio de 

se formar um leitor. Ninguém começa a sua vida de leitor com Machado de Assis ou qualquer 

outra grande literatura universal, mas lendo aquilo que se encontra no horizonte de seu meio 

cultural, e é esse o caminho mais provável para se chegar aos grandes clássicos que a escola tem 

em seu currículo e que, mais do que apresentadas por meio de críticos especializados no manual 

didático, deveriam ser lidas – em vez de ler apenas o resumo dos livros da lista dos vestibulares (o 

que também pode… depois). Ler uma obra inteira dessa lista, discuti-la em sala, já ajuda mais do 

que ler vários resumos para substituir a leitura das dos livros. Ler para si e discutir com os outros. 
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O grande desafio hoje, diante das peculiaridades dos meios digitais – brevidade, simultaneidade, 

fragmentação, ritmo veloz etc.  – é conseguir contrapor à internet o modo de ler dos textos 

literários, que obrigam à sequencialidade, pedem concentração e um outro ritmo, mais lento, 

para articular e elaborar, dar sentido. Trata-se, pois, de promover um outro modo de ler na 

escola. Os métodos e estratégias para isso podem variar (diários de leitura, reuniões 

individualizadas, rodas de leitura, debates interpretativos…), sobretudo permitir que os 

diferentes pontos de vista entrem em confronto na classe e que possam ser legitimados pelo 

texto, tarefa que cabe primordialmente ao professor. 

As teorias recentes criticam tanto o viés exclusivamente centrado no ensino de conceitos e 

técnicas, quanto naquele que apenas se preocupa com a identificação e a leitura de 

entretenimento ou de prazer. Busca-se uma implicação de ambos na escola. 

[1] ECO, Umberto. Sobre a literatura. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 12 
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A BIBLIOTECA NO CENTRO DA CIDADE 

ENTREVISTA COM MORGANAH MARCON 

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Situada próxima ao quadrilátero formado em torno da Praça da Matriz, em Porto 

Alegre, no qual se reúnem os principais poderes de Estado e eclesiais, a Biblioteca 

Pública do Estado não constitui um poder à parte (talvez devesse), mas integra-se a 

uma imagem do Centro Histórico da cidade que se reveste em importância histórica. 

Quase ao lado do Teatro São Pedro, o prédio é ainda imponente, apesar de que hoje 

cercado por arranha-céus de gosto arquitetônico duvidoso. Na Riachuelo, em outros 

tempos denominada a “rua dos livros”, o prédio erguido em 1912 sobrepunha-se às 

demais livrarias e sebos que abriram suas portas ao longo da rua. Hoje é uma rua 

próxima, a Cel. Fernando Machado que leva esse nome pela mesma razão. A 

Biblioteca Pública do Estado, no entanto, continua no ponto mais alto da Riachuelo, 

como a reivindicar permanentemente sua relevância na vida cultural da capital. À 

frente da instituição há 16 anos, Morganah Marcon concedeu entrevista à Sepé para 

contar dos projetos, dificuldades e alegrias que têm feito sua história institucional e 

pessoal. Em 2021, a Biblioteca Pública do Estado completará seu sesquicentenário e 

sua presença representa tanto um passado no qual o livro teve seu apogeu quanto o 

futuro e os desafios futuros da conservação literária e do fomento à leitura. 
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Este ano é véspera do sesquicentenário da Biblioteca Pública do Estado (BPE) e imagino que 

muito da programação planejada precisou ser redimensionada em função da quarentena do 

coronavírus. Mesmo assim, tenho acompanhado o envolvimento das pessoas nas redes sociais 

e, mesmo sabendo que é incomparável à presença física, gostaria de saber como avalia o 

impacto da pandemia na programação da BPE e estas formas “alternativas” de envolvimento. 

Caso se confirme o resultado de alguns estudos, este impacto se estenderá por muito tempo 

ainda, como a BPE está se organizando para enfrentar esse período? 

Desde 2015, quando retornamos ao prédio histórico, a biblioteca vinha com um planejamento de 

expansão da clientela. Em 2016, iniciamos o projeto Chapéu Acústico que trouxe outro tipo de 

público para a biblioteca, com gosto musical diferente do erudito, até então o principal gênero 

musical de nossa programação, por meio do projeto Recitais Mourisco acontecendo a cada 

segundo domingo do mês, além da parceria com a Escola de Música da OSPA todas as primeiras 

quartas feiras do mês, à noite. 

As atividades do clube de leitura também se diversificaram, trazendo escritores e pessoas da 

área de literatura para debates, painéis e o cinema como aliado aos painéis. As feiras de 

quadrinhos e artes (Feira Órbita) trouxeram mais jovens para a biblioteca e assim eles puderam 

expor seus trabalhos, falar sobre quadrinhos, propiciar oficinas de desenho, mangás, entre outras 

atividades. Era uma alegria ver a biblioteca cheia diariamente e o Salão Mourisco lotado a cada 

nova programação. 

A quarentena nos pegou desprevenidos. Estávamos construindo o projeto da gibiteca (inclusive 

já temos o acervo) e organizando um grande evento que envolveria outras instituições do Centro 

Histórico de Porto Alegre para, assim, trazer ainda mais jovens para a biblioteca. Por outro lado, 

a pandemia nos mostrou que devemos mais do que nunca pensar o digital. Bibliotecas acessíveis 

são aquelas que todos podem se beneficiar, em meio físico ou não. Já fizemos, anos atrás, 

projeto para digitalização do acervo histórico, mas não conseguimos captar. Estamos 

encaminhando novamente esse projeto. Algumas atividades podem ser mantidas e continuam, 

como agora, desenvolvendo-se em plataformas digitais, vídeos e lives. São leituras, palestras, 

cursos, música e assim por diante. A biblioteca precisa se reinventar. Já há uma nova versão do 

vírus na China e não há previsão de vacina. Talvez ainda tenhamos muito tempo de quarentena e 

cuidados pela frente, precisamos nos preparar. 

No que diz respeito à circulação, as instituições estão organizando um plano de retomada 

gradual ao trabalho físico, com todos os cuidados possíveis: agendamento de pesquisa 

individualizado e empréstimos mediante solicitação prévia. O leitor apenas retira o livro, não 

circula entre as estantes. E outras medidas como essas. 

 

A BPE tem conseguido a proeza de mobilizar as pessoas a frequentar o Centro Histórico da 

capital pela noite por meio da realização de atividades musicais no Salão Mourisco, como o 
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Chapéu Acústico, além de atividades especiais com escritores. De certo modo, são 

investimentos que demonstram a disposição de valorizar os equipamentos culturais públicos e 

o próprio espaço de convivência da biblioteca. Como é sua avaliação dessas atividades e da 

mobilização em torno ao reconhecimento da biblioteca como espaço cultural da cidade?  

A programação desenvolvida pela biblioteca vem marcando culturalmente seu espaço na cidade, 

no estado e eu diria também no país, por conta de diversos elogios que temos recebidos de 

bibliotecários e visitantes de outras regiões. A comunidade apoia e participa ativamente das 

atividades e projetos da biblioteca, reconhecendo sua importância e o seu valor. No ano passado, 

por exemplo, recebemos de bisnetos de Borges de Medeiros peças de mobiliário da que lhe 

pertenceram para ser exposto na Biblioteca, pois confiaram que o prédio, mobiliário e o acervo 

estão sendo bem cuidados pela atual gestão, que já está à frente da instituição há 16 anos. 

Outros apoiadores em diferentes áreas também auxiliam a biblioteca. A mídia dá grande espaço 

para nossas atividades, temos apoio de entidades da área do livro, leitura e bibliotecas, além de 

reconhecimento nacional. A maioria da comunidade apoia, sugere, participa de diferentes 

formas, reconhecendo como um importante espaço cultural de nosso estado. 

 

E como foi estar dirigindo a BPE no período de reformas? Recentemente, uma reportagem do 

jornal Zero Hora foi publicada acusando alguns problemas de manutenção. O quanto te ocupa, 

como gestora, o gerenciamento da problemática de administrar um prédio histórico e, ao 

mesmo tempo, dar conta de atender o público e demais atividades de promoção? 

O prédio da biblioteca não passava por uma grande reforma há anos, estava com diversos 

problemas estruturais. Poder construir e executar o projeto de reforma do prédio foi maravilhoso 

e, ao mesmo tempo, um grande aprendizado sobre peculiaridades desse rico patrimônio 

histórico de nosso estado. O prédio hoje não possui problemas estruturais e a manutenção se dá 

na medida do possível, devido aos poucos recursos existentes na cultura, porém com o apoio de 

nossa Associação de Amigos muito vem sendo feito. 

As pessoas querem ver o prédio “bonito”. Olham para as pinturas murais e acham que nada foi 

feito. Não fazem ideia do quanto foi realizado: restauro de elementos da fachada, pisos, entre 

pisos, novas tubulações e fiação elétrica, incluindo o preparo para instalação de ar condicionado, 

hidráulica, tubulações de água e esgoto, substituição do entre piso de madeira que estava 

completamente tomado por cupins por um material inerte (esse problema não teremos mais), 

restauro de aberturas, recolocação dos vidros originais, além da estabilização da pintura do Salão 

Egípcio, que será o primeiro a ter sua pintura mural restaurada. 

Como gestora, estou sempre pensando e construindo projetos e buscando parcerias para dar 

continuidade ao restauro do prédio e implantar melhorias na programação e serviços. Além 

disso, muitas vezes tenho que mostrar, por meio de fatos, tudo o que fizemos e ainda faremos 

para algumas pessoas que, por falta de informação, acreditam que a biblioteca está vazia ou mal 
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cuidada. E, felizmente, acabo sempre fazendo-as mudar de opinião. Muitas pessoas não fazem 

ideia das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos: falta de verba, falta de apoio político, 

interesses de alguns gestores que se sobrepõem a projetos coerentes e bem embasados… E, 

mesmo com tantas barreiras, seguimos fazendo muito: buscando parcerias, fazendo projetos, 

lotando a biblioteca, criando novas estratégias para atrair público, ampliando e qualificando o 

acervo e aumentando a oferta de serviços e programação cultural. Tudo isso com quase zero de 

recurso financeiro e uma equipe reduzidíssima. 

 

Falando em promoção, além de dirigir a BPE, tu fazes a coordenação do Sistema Estadual de 

Bibliotecas Públicas. Em algumas palavras (se for possível), como avalia a situação das 

bibliotecas do interior do estado? Os programas e políticas públicas têm chegado lá? 

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas assessora os municípios desde a implantação de 

bibliotecas até sua modernização. Oferece treinamento, capacitação para suas equipes e repassa 

kits de livros para estas bibliotecas. Nosso maior problema é a constante troca de responsáveis, 

seja pela Secretaria de Cultura ou pelos responsáveis pelas bibliotecas. Na maioria das vezes, 

ainda são cargos políticos. Não há profissionais (bibliotecários) concursados em todas. 

Além disso, todo os anos temos de fazer a atualização cadastral das bibliotecas do sistema. Já 

aconteceu diversas vezes de um município ter sido contemplado em um edital do estado e, no 

meio do processo, acontecer a troca da equipe e a biblioteca perder o recurso financeiro porque 

perdeu o prazo para o envio de documentos. O maior problema é a falta de continuidade. Outro 

problema é que ainda alguns gestores não dão importância para esse espaço cultural e de 

informação tão importante para a comunidade: fecham a biblioteca, se desfazem do acervo, não 

investem ou, pior, colocam aquela pessoa que não para em lugar algum lá na biblioteca, para não 

incomodar (sim, ainda acontece isso!). 

Coordenei o Sistema de Bibliotecas de 2003 a 2010. Implantamos mais de 150 bibliotecas no 

estado. Havia apenas um município em 2010 que não possuía biblioteca pública. Qual não foi 

minha surpresa, ao retornar à coordenação do Sistema em 2015, ao ver que 38 municípios já não 

possuíam bibliotecas. Tivemos que retomar o diálogo para poder reabri-las e ainda não 

conseguimos que todas voltassem a funcionar. Tanto o estado quanto o governo federal (este 

até 2018), propiciaram projetos e editais que beneficiaram as bibliotecas municipais. Os 

programas e políticas ainda chegam ao interior, sim. 

 

Uma das preocupações de muitos escritores e intelectuais é quanto a conservação de seus 

acervos bibliográficos. A BPE tem uma valiosa coleção de obras raras e, por outro lado, 

limitações evidentes de espaço para abrigar coleções volumosas. Como a BPE e bibliotecas em 
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geral podem fazer o milagre de, com restrições orçamentárias e materiais, contribuir na 

preservação de bibliotecas e arquivos pessoais? 

A BPE hoje não tem condições de receber coleções particulares, acervos volumosos. Não há 

espaço físico para isso. O prédio é muito antigo e o acervo cresceu muito ao longo dos anos. O 

que temos feito para conservar as coleções existentes é buscar recursos através de parcerias ou 

projetos. Em 2007, higienizamos e acondicionamos todo o acervo de obras raras através de 

recursos recebidos em um edital do BNDES. Na época, adquirimos uma mesa de higienização e 

outros materiais de higienização e restauro que até hoje são utilizados pelo setor de conservação 

e restauro da biblioteca. Esse setor também oferece cursos ao público em geral, ensina como 

conservar acervos e realizar pequenos reparos em livros danificados. Ainda há que se fazer a 

climatização do acervo e do prédio, pois as janelas e portas ficam abertas e a poeira danifica os 

livros. Esse projeto já está sendo finalizado para ser encaminhado às leis de incentivo. 

 

E a questão tecnológica? Como avalia o impacto de uma sociedade que cada vez parece estar 

mais em casa em relação ao universo da leitura? A BPE chegou a abrigar a sede do governo do 

estado, durante o mandato de Borges de Medeiros e viveu o tempo em que o Centro aglutinava 

a atividade comercial da cidade, como é hoje o público da BPE? 

O público atual da BPE é formado em sua grande maioria por moradores do entorno, 

aposentados e donas de casa que vêm até a biblioteca para ler ou retirar livros por empréstimo. 

Em seguida, estudantes e pesquisadores em geral que acessam os setores de referência e do RS. 

Nas atividades culturais oferecidas, o público é imenso e bem diversificado: jovens, adultos ou 

crianças, a depender da atividade oferecida. Muitos jovens trazem seus notebooks para estudar 

no local beneficiando-se do wi fi gratuito. Outros trazem o celular e se conectam as redes sociais, 

também usando nosso sinal. O prédio, por ser histórico e antigo, tem seus espaços um tanto 

limitados. Não temos salas para cursos e o nosso único espaço de eventos hoje é o Salão 

Mourisco. Outros espaços são usados somente para exposições. Por suas características, não há 

como construir salas ou mezaninos: o prédio é tombado em nível estadual e federal. Isso limita 

também a implantação de novas tecnologias, além do pouco espaço existente para tanto. 

O prédio é de 1912. A população cresceu, o acervo, os serviços, mas o prédio não. Na verdade, ele 

já extrapolou sua capacidade de espaço. Necessitamos um novo prédio, uma biblioteca 

moderna, acessível, com muitas salas e espaços para cultura, arte e leitura. Já tivemos dois ou 

três encaminhamentos quanto a isso em diferentes governos, e todos esbarraram na falta de 

recursos financeiros do estado. Agora, autorizados pela secretária Beatriz Araújo, estamos 

novamente em busca de um anexo para a biblioteca, pois aqui não há como crescer, receber 

novos acervos ou implantar novos serviços. 
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Embora muitos acessem e-books, façam pesquisas pela internet, ainda assim mantemos um 

bom público presencial. Claro, perdemos também em função da tecnologia, mas recuperamos 

grande parte nos eventos e atividades oferecidas. E o prédio é muito visitado por turistas devido 

à sua beleza arquitetônica. Muitas visitas guiadas são agendadas para escolas e grupos daqui ou 

de fora do estado e do país. 

 

E a recorrente discussão em torno ao “fim do livro”? É o livro uma tecnologia ultrapassada ou 

este é um argumento de quem não valoriza tanto a leitura assim? Já li um autor defendendo a 

ideia de que o encolhimento das bibliotecas se deve a uma defasagem social no hábito de 

leitura, todavia todas as economias emergentes investem e não pouco em grandes bibliotecas 

e conservação de acervos. Que tu pensas a respeito disso tudo? 

Sempre fui uma defensora do livro impresso. Sempre. 

Não há melhor sensação do que cheiro de livro novo. Ou velho. Cheiro de livro é tudo de bom. 

Tocar, apalpar, colocar marca-páginas, sublinhar, riscar (eu não faço isso, odeio, mas tem quem 

goste). Adoro comprar livros novos, vasculhar saldos na Feira do Livro. Adoro ir atrás de 

raridades para o acervo da Biblioteca do Estado. Sou ciumenta demais com meus livros. 

Empresto alguns, não todos, mas com a promessa de que irão voltar. Nunca esqueço um livro 

emprestado. 

Assim como eu, muitos por aí. 

Não consigo ler um livro digital. Não gosto de ir para a cama com um tablet ou um celular e ficar 

lendo um maravilhoso livro. A luz da tela me incomoda, mesmo estando baixa. Cansa a vista. 

Não consigo marcar onde parei. E não tenho como expor aquele livro que me encanta, nas 

prateleiras da minha biblioteca. Amo livro impresso. Quem gosta de ler, sente um afeto físico 

pelos livros, pelo papel. Penso que nunca deixarão de existir. 

Houve um boom pelos livros digitais, anos atrás. Em seguida, vimos uma queda brusca na venda 

de e-books e o livro impresso se reafirmando, muitos títulos sendo lançados, muitas editoras 

trabalhando com impressão sob demanda. Segundo a ABL, apenas 27% das livrarias 

comercializam conteúdos digitais. 54% desejam comercializar, mas ainda não o fazem, seguem 

na venda de livros impressos. 

Infelizmente, no Brasil, nem todos ainda têm acesso à internet e tecnologias para leitura de 

textos digitais. O livro impresso ainda é a única realidade. Por isso a importância das bibliotecas. 

Seja para disponibilizar o livro impresso, caro ainda para grande parte da população, como para 

disponibilizar equipamentos para leituras digitais, bem como para promover atividades de 

incentivo à leitura. 
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Pensando na questão do espaço físico, principalmente de bibliotecas estaduais, que precisam 

guardar a memória de tudo o que é publicado sobre o estado e na própria Biblioteca Nacional, 

que deve preservar as publicações brasileiras, o livro digital e a digitalização de acervos se faz 

muito necessário! Não há como armazenar toda a produção impressa de escritores gaúchos, por 

exemplo. É imensa! Além disso, a digitalização de acervos, se bem indexada, facilita a busca por 

assuntos específicos no interior do livro, sem a necessidade da leitura da obra completa. A 

digitalização é um grande recurso para o pesquisador. 

Quanto { quest~o da leitura, a última pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (2019), mostrou 

que poucos brasileiros leem e leem mal. E pior: muitos n~o interpretam o que leem… 

Esse é um trabalho que deveria começar no seio familiar, o primeiro contato com o livro, mas, 

sabemos que muitos pais não são leitores, então em casa não existe o exemplo. A escola muitas 

vezes cumpre esse papel, mas nem sempre: há professores que não leem, portanto não há como 

sugerir boas leituras, trabalhar o gosto pela leitura se não são bons e assíduos leitores. Acredito 

que a escola deve ser a principal motivadora para a leitura, propiciando o acesso ao livro desde 

cedo, incentivando, instigando de maneira prazerosa a leitura. Não como obrigação e sim como 

prazer. A biblioteca escolar deve ser um local atraente, com livros atualizados, com práticas de 

convivência agradáveis. A escola deve incentivar a visita a outras bibliotecas públicas, motivar a 

pesquisa no livro impresso, não somente o uso da internet. O Google tem muitas informações, 

mas nem sempre o estudante escolhe a correta. Muitos sites não são confiáveis e, na biblioteca e 

com o auxílio do bibliotecário, o pesquisador encontrará a informação confiável, em sites 

confiáveis e atualizados. Por isso a importância do investimento em bibliotecas. É o local mais 

democrático para o acesso à informação e leitura. Ainda há pouco investimento em bibliotecas e 

a cultura segue sendo o primo pobre dos governos, infelizmente. 

A leitura é imprescindível. O conhecimento é imprescindível. O acesso à informação e leitura é 

essencial, para que todos saibam argumentar e saibam votar. Votar bem. 

As bibliotecas irão sobreviver. O livro impresso irá sobreviver. Não contem com o fim do livro. 

 

Fala um pouco das tuas alegrias e decepções nesse período a frente da BPE. E das tuas 

expectativas em relação ao período pós-pandemia. Vamos ver a BPE novamente 

protagonizando a revitalização do Centro Histórico da capital, como vinha fazendo? E, se 

mesmo assim há projetos em curso, conta a respeito deles também? 

São 16 anos à frente da BPE. Quatro governos diferentes. Nem sempre a biblioteca foi 

prioridade. Cada governo escolhe a sua prioridade. São 16 anos de luta, projetos e mais projetos. 

É cansativo. A cada quatro anos, temos de mostrar porque a biblioteca é importante. Quase 

nunca há recursos disponíveis. Quando há, a prioridade é outra. As equipes diminuem a cada 

governo. Primeiro cortam os cargos comissionados, depois as vagas de estagiários, terceirizados, 
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aí não pagam direito, muitos fazem outros concursos e saem do estado, outros tantos se 

aposentam… 

O estado vem afundando economicamente há anos e a cultura quase nunca é prioridade. Isso 

decepciona, mas não desistimos. Há muitos anos a nossa programação é desenvolvida através de 

parcerias, do toma lá dá cá, ou através de projetos. Temos muitos apoiadores e isso nos anima. 

Dá vontade de continuar, lutar, nunca parar. E o nosso público agradece. Eu amo o que faço, amo 

fazer parte dessa história e fico sempre inventando, criando novas formas de atrair público para a 

biblioteca, e a equipe pega junto, se mantém firme porque também ama ver a biblioteca cheia. 

Essa pandemia de agora foi um baque. Estávamos num ritmo maravilhoso e pensando novos 

projetos, como já citei alguns aqui. Não vemos a hora de voltar. Claro, não poderá ser como 

antes. Infelizmente não veremos as 65 cadeiras do Mourisco cheias, mais umas 40 pessoas em pé 

ou ao redor das janelas e até sentadas na frente, no chão. Teremos que distanciar as mesas, 

limitar a entrada de pessoas, usar máscaras, propés, higienizar os ambientes, mobiliário, a 

pesquisa terá que ser agendada e individual, não mais em grupos. Os jornais do dia não poderão 

ser lidos, porque não há como higienizá-los diversas vezes num único dia. Teremos que pensar no 

digital, disponibilizar links para que, quem puder, acesse do seu equipamento ou do seu celular, 

presencial ou remotamente. Mas sabemos que será por um tempo, não muito curto, 

infelizmente. Talvez possamos retornar à normalidade algum dia e ver novamente ela cheia de 

vida. Assim espero. 
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“A FLORESTA” 
 ENTREVISTA COM DANIEL GRUBER 

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Nesta edição, conversamos com o escritor Daniel Gruber, que acaba de lançar 

seu terceiro livro, “A Floresta”. Pela terceira vez ele publica pelo seu selo próprio 

“O Grifo” e, dessa vez, mergulha num enredo de folk horror ambientado nas 

pequenas cidades do interior riograndense de colonização germânica no qual 

medo, violência e bruxaria disputam a atenção de uma pequena comunidade de 

emigrantes. 
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“A Floresta” é teu mais recente livro e costuma ser descrito como um livro do gênero folk 

horror, o que às vezes é traduzido no Brasil como “terror rural”. Isso contradiz  

bastante uma imagem idílica que muitas vezes é feita do mundo rural, talvez um eco 

romântico ainda. De onde vem essa imagem sombria do mundo rural? São referências da tua 

vida? Em que medida há influências culturais e pessoais na elaboração de um enredo de  

terror como o presente em “A Floresta”? 

O folk horror surgiu no contexto de contracultura do final dos anos 60 e tem muito a ver com 

essa relação entre a natureza e a vida urbana, o materialismo e o esotérico, o primitivo e o 

civilizado, o antigo e o novo, etc. Por algum motivo esses temas estão voltando ao interesse 

popular hoje, talvez porque a vida contemporânea, urbana e dita civilizada está em crise 

evidente. O meio rural é um espaço ambíguo no folk horror, ao mesmo tempo sedutor e 

fascinante, mas também terrível e ameaçador. É um tema que me fascina, certamente, tanto 

pela beleza quanto pelo perigo, a contradição implícita nela. 

Eu já gostava do gênero, mas esses sentimentos foram aflorados quando me mudei de uma 

cidade essencialmente urbana para uma cidadezinha do interior, onde a cultura e o ambiente 

carregavam essas oposições no dia a dia. Escrevi o livro no período que morei lá, então 

certamente a minha vivência influenciou bastante na imaginação desse terror. 

 

Sabemos que os elementos folclóricos brasileiros são extremamente matizados,  

ou seja, têm proveniência de todas as partes do mundo, além dos de matriz indígena.  

Como reverberam em “A Floresta” os elementos e costumes da região de colonização alemã? 

Alguns leitores de outros estados acharam o livro “europeu” demais, mas quem vive aqui no Sul e 

conhece a região de colonização se sentiu muito próximo da história. Realmente, a colônia de 

imigrantes parece ser um outro país dentro do Brasil. O ponto de convergência da história talvez 

seja a lenda folclórica de origem indígena que se mistura aos personagens alemães, mas essa 

lenda é uma invenção minha, ela não existe de fato no nosso folclore, apesar de ter sido baseada 

em várias lendas tupis e guaranis. A decisão de acrescentar uma lenda fictícia foi uma tentativa 

de não cair na representação estereotipada. 

 

No teu livro, há poucas referências históricas e geográficas precisas e isso confere à 

ambientação um aspecto nebuloso. Muitas vezes é possível pensar que não se está  

diante de um enredo brasileiro, mas a um mundo rural autônomo. Como é que tu percebes a 

literatura de terror rural, ou folk horror, em relação à literatura brasileira  de um 

 modo geral? Também é uma espécie de existência autônoma ou se poderia  

dizer que é uma integração em evolução? 
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Acho que é uma integração em evolução. Futuramente, espero que surja um cenário folk horror 

tipicamente brasileiro, baseado em ambientes, lendas e personagens típicas. No meu caso, foi 

um intermediário: usei um cenário brasileiro, mas com um pé na Europa, de forma que a 

atmosfera do folk horror (que é originalmente britânico) fosse mais adaptável ao nosso lugar. O 

motivo de não dar as coordenadas exatas de onde se passa a história foi uma forma de não 

regionalizar o livro. Eu n~o queria que caísse na categoria de “literatura regional sul-rio-

grandense”, até porque essa história bem poderia se passar em Santa Catarina ou no Paran|, 

onde há um clima parecido e regiões de colonização alemã. 

 

Chama a atenção no teu livro a presença de personagens femininos muito fortes  

e que reagem à violência sofrida com equivalência. Sob esse ponto de vista,  

tudo bem pensar que se trata de um livro do gênero folk horror com viés feminista? Em 

sociedades rurais, onde o poder patriarcal costuma predominar, é possível pensar em “A 

Floresta” como um ambiente de vingança de gênero? 

É possível, claro, mas isso já não está mais sob meu controle. Quem dirá se isso é verdade serão 

os leitores e leitoras. A questão que me cabe explicar é que eu já tinha escrito um livro anterior 

sobre a perseguição de mulheres acusadas de bruxaria, mas em A Floresta eu queria escrever 

uma história sobre bruxas sem pensar nos aspectos histórico-sociais, isto é, sem me preocupar se 

elas seriam heroínas, vilãs ou vítimas. Eu queria apenas expressar meu fascínio por esse tema e 

por esse imaginário. Esse foi o único motivo pelo qual as personagens principais são mulheres. Se 

fossem homens, essa história não existiria. Claro que não sou leviano a ponto de desconsiderar 

que o tema da bruxaria, especialmente hoje, está intrinsecamente carregado de carga política e 

bastante relacionado à agenda feminista. Eu tinha essa consciência, mas não pensei em escrever 

uma história especificamente feminina ou feminista. 

Eu realmente fiquei surpreso que a obra tenha sido muito bem recebida pelas leitoras, inclusive 

por muitas leitoras feministas, que consideraram a história uma denúncia à violência doméstica e 

à opressão patriarcal. Houve também leitoras que acharam o contrário, que as representações 

femininas no livro não ajudassem na causa. Eu entendo e respeito os dois pontos de vista. Só 

posso dizer que minha intenção nunca foi escrever uma história com viés feminista, porém 

sempre tive muito cuidado ao tratar de personagens femininas. Queria que Anna e Mathilde se 

parecerem com mulheres de verdade, e não com elucubrações toscas do imaginário masculino. 

Os resultados de um escritor homem representando experiências femininas nunca será 

satisfatório, sabemos disso, mas fiz o que estava ao meu alcance para diminuir esse abismo. 

Inclusive, acredito que Anna Schutz é, de todos os personagens que criei, a mais próxima de 

mim. 
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Numa anotação do livro, tu comentas que ele foi escrito durante o período crítico de 

confinamento imposto pela pandemia do coronavírus. Em que medida a circunstância histórica 

presente influenciou o enredo e tua forma de abordá-lo? 

O fato de estar confinado em casa permitiu que eu escrevesse o livro de forma muito rápida, em 

cerca de três meses. Além disso, o clima de isolamento, medo, angústia, paranoia e sufocamento 

gerado pela pandemia está retratado em todo o enredo. 

 

“A Floresta” é o terceiro livro que tu publicas sob o teu próprio selo editorial, O Grifo.  

Como tem sido a experiência editorial independente e quais desafios implicam  

no teu trabalho? Quer dizer, o que poderia melhorar no mundo e mercado do livro  

para que projetos  Independentes prosperem com bons resultados? 

Eu criei o selo (O Grifo) por causa da frustração de não ter encontrado uma editora que quisesse 

publicar meu primeiro livro (O Jardim das Hespérides). Decidi então que faria tudo sozinho e do 

meu jeito. Foi um cainho árduo, muito cansativo mesmo, mas recompensador. Saber que, 

mesmo sendo minúsculo diante de editoras gigantes, meus livros estavam chegando aos leitores 

foi realmente incrível. Além disso, muitos deles me mandam mensagem dizendo que adoraram, 

isso vale mais do que qualquer cifra. O que não quer dizer que escrevo e publico para ganhar 

tapinha nas costas, é muito caro produzir um livro e consome um tempo gigantesco, de forma 

que ter um retorno financeiro justo é o mínimo que se espera. Agora dedico cem por cento do 

meu tempo à editora, publicando meus livros e de outros autores, e estou começando a 

conseguir sobreviver disso. De toda forma, é uma escolha, e não faz sentido reclamar de uma 

escolha, a verdade é que tenho muito orgulho dela. Não sei como vai ser daqui para frente, mas 

os leitores têm reagido muito bem a autores e editoras independentes. Além de terem uma 

proximidade maior com eles, já sacaram que os livros mais interessantes hoje estão fora dos 

grandes eixos. 
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 RAÍZES NA FRONTEIRA  
NEI DUCLÓS 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

Nei Carvalho Duclós (Uruguaiana, 29 de outubro de 1948) é um jornalista, poeta e 

escritor brasileiro. Tem 17 livros (entre ebooks e impressos) lançados de crônicas, 

contos, poesias, romance e ensaios. Além de inúmeros textos publicados na 

imprensa brasileira, sites e blogs e redes sociais. Citações em vários trabalhos 

acadêmicos, de graduação, mestrado e doutorado. Poemas e contos traduzidos 

para o italiano pela revista virtual Sagarana, editada em Lucca, e poemas 

traduzidos para o inglês para a revista Rattapallax, editada em Nova York. 
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ó recentemente descobri os nomes e as atividades de meus ancestrais, graças a uma 
pesquisa feita pela minha mulher Ida Duclós, que encerrou assim um longo período de 
indiferença de minha parte em relação a um assunto de tamanha importância. Costumo 
atribuir esse desligamento ao fato de meus pais terem ficado órfãos de pai muito cedo e 

jamais tocavam com profundidade o que se passou com eles e antes deles. Mas a 
responsabilidade é toda minha. Ligado e ao mesmo tempo afastado das minhas raízes, exerço 
minhas contradições ambulantes. 

De toda a diversidade pesquisada das duas famílias que se uniram em casamento em 1939, 
seleciono o que mais se aproxima desta revista, que homenageia um herói ancestral do Rio 
Grande. Não que haja heroísmo no que vou contar, mas tem uma boa história. 

Soube que meu trisavô materno Manuel de Carvalho, português de nascimento, foi o dono das 
sesmarias que somavam um vasto latifúndio na fronteira oeste do Continente de São Pedro. 
Teve muitos filhos e demais descendentes e seu patrimônio acabou se dispersando e se unindo a 
outras famílias. Mas quando ele ainda estava com poder de mando sobre suas terras 
intermináveis, precisou entrar em acordo com os farrapos, enviando seu filho mais velho, 
primogênito, para negociar com o ministro da Fazenda da República do Piratini, o mineiro 
Domingos José de Almeida, oferecendo para o movimento gado, armas, terras, peões que 
viraram soldados e dinheiro. Cedeu para a República uma boa porção de terra que abrigou a 
fundação da Vila de Santana, mais tarde cidade de Uruguaiana, onde nasci e me criei, filho de 
dona Rosa Molinari Carvalho Duclós. 

Entendi então porque a elite rural do município tinha tanta consideração para com minha mãe. 
Ela já era benquista pelo trabalho que fazia como visitadora pública no Centro de Saúde – onde 
conheceu meu pai, um fiscal de saúde que abandonou o cargo para ser empreendedor da 
fronteira. Mas havia um carinho, um apreço, muito além da amizade. É que dona Rosa era então 
despossuída de uma porção que lhe caberia das terras dos ancestrais – perdeu o pai muito cedo, 
de tuberculose – mas ainda fazia parte daquele grupo da aristocracia agrária, mesmo sem ter 
nada que a identificasse como tal, a não ser o porte firme e a voz decidida e mansa, que 
conquistava amizades por todo lugar. 

Foi assim também que descobri porque alguns colegas que conheciam a história me chamavam 
injustamente de recalcado por ser trabalhista, pois a família estava já sem as terras. Se eu 
soubesse na época que sou estancieiro de raiz graças ao velho Manuel de Carvalho, minha reação 
seria outra. Não chegaria ao ponto de oferece uma fazenda imaginária, a Fazenda Azul, como fez 
o emérito doutor Chagas e Silva, para ajudar as despesas da Legalidade de Brizola – sendo que o 
governador em armas agradeceu publicamente pela rádio, o que provocou uma onda geral de 
gargalhadas na cidade. Mas pelo menos poderia dizer que eu tinha berço, mais legítimo do que 
muitos – todos lacerdistas – que vieram depois. 

Claro que importa apenas essa história que eu desconhecia e que veio à tona tardiamente graças 
à socióloga com quem eu casei. Talvez essa revelação possa contribuir para a história de 
Uruguaiana. Lugar de onde jamais me mudei, apesar de ser migrante em vários estados do Brasil. 
Estou lá, na beira do rio, junto aos ancestrais que fizeram de um lugar deserto uma pátria. 

S 
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O TAL BEIJO POLÊMICO  
ANGELA DAL POS 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Angela Dal Pos nasceu em Caxias do Sul. É Promotora de Justiça nesta 

 capital e está radicada em Porto Alegre há mais de quinze anos.  

Publicou dois contos na obra antológicos (Ed. Nova Prova),  

onde também foi uma das Organizadoras. Participou de oficinas  

literárias de Charles Kiefer, Lea Masina e Luiz Augusto Fischer, Altair Martins,  

dentre outras. Graduou-se no Curso de Formação de Escritores 

e Agentes Literários pela Unisinos. Foi premiada em concursos literários 

 (no gênero conto e crônicas) e possui vários textos em antologias.  

É autora do Blog Morena de Pintas e, em 2017,  

publicou o livro infantil Picolé Lelé pela editora Pergamus. 
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odo mundo já falou e se indignou com a moça que deu um beijo no seu agressor, no 

final do júri em Venâncio Aires, condenado pelos cinco disparos de arma de fogo 

desferidos contra ela, em janeiro de 2020. Saiu na imprensa e virou polêmica. Teve 

gente tão revoltada contra a moça que nos comentários da matéria escreveu que o 

cara deveria ter sido mais eficaz nos tiros. 

Não julgo o comportamento dessa moça, vítima do ciclo da violência, incapaz de sair de um 

relacionamento abusivo e tóxico. Como Promotora de Justiça, eu e muitos e muitas colegas já 

vimos mulheres perdoando seus agressores e, mais, sentindo-se culpadas por terem causado o 

comportamento raivoso no parceiro e se arrependendo de terem buscado a justiça, querendo 

“tirar” o processo criminal iniciado contra ele. E a história se repete: agress~o, pedido de perd~o, 

romance, nova agressão. O problema é que essa agressão vai ficando cada vez mais grave, 

chegando ao ponto de muitos matarem as companheiras, como no caso do júri esse do beijo, que 

só não foi consumado porque alguém lá em cima não quis. Ou o universo queria nos fazer refletir 

sobre o tema. 

Também não julgo quem sinta raiva da vítima por perdoar o agressor. Até porque nem sempre 

fui capaz de entender esse comportamento condescendente das mulheres vítimas. Num dos 

meus primeiros júris, há mais de vinte anos quando assumi na carreira, em uma Comarca do 

interior do RS, também senti raiva da vítima e tive convicção de que ela deveria “gostar de 

apanhar”, porque havia v|rios processos em que ela tinha se retratado da representaç~o nas 

lesões corporais e desistido de processar seu agressor, porém aquele era de tentativa de 

homicídio e não cabia a ela escolher. O réu foi condenado, apesar de ela mudar sua versão inicial 

e afirmar que não tinha sido agredida. A minha vontade era de condená-la também, porque não 

conseguia compreender esse comportamento de perdão. Como ela podia voltar atrás e continuar 

nesse relacionamento? Além de fazer a todos nós operadores do direito de bobos trabalhando 

para punir uma pessoa, quando sequer a vítima tinha interesse nisso. Naquele tempo não havia a 

lei Maria da Penha, nem o entendimento de que a lesão corporal no âmbito da violência 

doméstica independe da representação da vítima. Igualmente, eu era jovem e inexperiente, 

ainda não tinha estudado o tema e refletido a fundo para conseguir romper a minha bolha de 

certezas, entender o contexto cultural e me colocar no lugar da vítima. Se eu que tive 

oportunidade de estudar e de frequentar uma universidade, recém estou conseguindo romper 

com minhas próprias crenças e enxergar as questões de gênero que me cercam, o que esperar 

dessas mulheres que foram criadas no olho do furacão da violência doméstica de seus familiares? 

Há que reconhecer nossos erros e fraquezas, a fim de aprender com eles e evoluirmos. Meu 

antigo entendimento não é motivo de orgulho, me dói na alma, mas foi necessário para eu 

acordar e me dar conta de que também sou fruto do corpo social que nos forma, e a dificuldade 

que é tratar desse tema. 

Estamos todos inseridos numa cultura patriarcal em que mulheres foram doutrinadas a servir aos 

homens, a serem recatadas, submissas. Fomos ensinadas, ainda que de forma velada, que para 

T 
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termos valor precisamos de um homem ao nosso lado. E certos homens usam isso para diminuir 

ainda mais a autoestima das mulheres e fazê-las acreditar que sem eles não conseguirão nada, 

não são nada. Outras ainda são dependentes financeiramente e acabam perdoando quem lhe fez 

mal por não ter como sustentar a si e aos filhos, situação ainda pior porque as crianças aprendem 

a aceitar a violência como forma de afeto e reproduzem-na quando adultas. 

Lembro de uma audiência do Juizado Especial Criminal, em que uma senhora registrou 

ocorrência contra outra mulher por perturbação da tranquilidade ou algo do tipo. Durante a 

conversa com as duas, ficou claro que a questão de fundo era o marido dessa senhora que estava 

“andando” com a outra. O juiz perguntou por que ela n~o tirava satisfação do marido, ao invés de 

brigar com a outra, ao que a senhora respondeu: “ah, mas ele é homem, t| no papel dele, ela que 

n~o tem que dar conversa para o marido alheio”. N~o esqueci mais dessa história. 

Pois daí já vemos o tamanho do problema, enraizado até as entranhas, e a dificuldade de falar 

em igualdade de gênero em uma sociedade que aceita os comportamentos abusivos dos homens 

contra sua mulheres como normais, da mesma forma que entende culpada a mulher que foi 

estuprada porque usou uma saia curta, ou que provocou o ciúme do marido ao conversar com o 

vizinho e, portanto, ele estava no direito de dar-lhe uma tunda de laço, como se diz por aqui no 

Rio Grande do Sul, ou alguns tiros. 

É um assunto árido, pois nós mulheres, feministas ou não, somos as primeiras a julgar os 

comportamentos umas das outras e suas escolhas, quando na verdade precisamos de união, uma 

vez que todas sofremos as questões de gênero em maior ou menor grau. As mesmas mulheres 

independentes e bem sucedidas que julgam as que perdoam os agressores, não se dão conta 

quando elas mesmas mantêm relações psicologicamente tóxicas com seus parceiros e não 

conseguem sair. Ou quando condenam comportamentos de mulheres que se fossem praticados 

por homens seriam “culturalmente aceitos”. 

Não é difícil encontrar pessoas criticando condutas de violência física de homens contra suas 

parceiras, pois esse é um ato extremo e visível. Porém é apenas a ponta do iceberg de pequenas 

violências diárias, principalmente psicológicas que aceitamos como naturais, e formam esse 

bloco chamado diferença de gênero, que se não for trazido à tona, descortinado, refletido, 

dificilmente irá se romper. 
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DUAS CRÔNICAS  
FERNANDO CHEMALE 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Fernando Chemale nasceu em Osório, em 1977.  

É Cirurgião Dentista formado na UFRGS ,  

foi presidente por dois mandatos da Comunidade 

Terapeutica Fazenda Renascer, entidade que recupera 

e reinsere socialmente dependentes químicos e alcoolistaS 

há 25 anos.  Aos 9 anos, lançou uma história em quadrinhos, 

“Osorinho Pancada”, na Feira do Livro de sua cidade.  

Escreve crônicas como hobby. 
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ME PRENDAM! EU ROUBEI DE UMA CRIANÇA! 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, Vossa Excelência Promotor Público e Prezados 

Jurados, aviso que abro mão dos préstimos de um advogado, uma vez que farei minha própria 

defesa. 

Vossa Excelência, os filhotes do “Homo Sapiens Sapiens” s~o muito queridos, engraçados, 

inteligentes, espontâneos e hipnotizantemente fofos, mas sinto dizer que não comungo da 

opinião que as crianças são anjos na Terra, criaturas desprovidas de maldade e incapazes de 

praticar crueldades. Na verdade, principalmente quando reunidas em grupo, são capazes de 

atrocidades, em especial, no que tange à arte de humilhar o próximo, agora americanizadamente 

batizada como bullying. E isto é inegável. Que o digam os adultos que, enquanto infantes, 

tenham sido gordinhos, gagos, míopes com óculos, desprovidos de beleza física, dentuços etc, e 

que hoje trazem consigo entranhadas em suas almas as cicatrizes desse mundo selvagem que é a 

convivência social na infância. 

Esse comportamento deve ser uma herança troglodita de nosso lado animal, uma espécie de 

seleção natural, como ocorre entre os leões, por exemplo, quando os detentores de alguma 

fraqueza, seja doença, deficiência ou idade avançada, são humilhantemente escorraçados do 

grupo. 

Bom, estava aqui tergiversando (enchendo linguiça) e tentando manipular o Júri Popular contra 

essas pequenas criaturas para aliviar minha Pena, já que inocentado estou ciente que não serei, 

pois sou réu confesso. Acalmem-se, elucidarei o ocorrido, justificando ter sido apenas uma 

expressão metafórica a respeito de uma experiência emocional pela qual passei um dia desses.        

Olhando um álbum empoeirado, me deparei com uma fotografia em que eu devia estar com uns 

5 anos de idade. Eu era ainda um cartão de memória, um pen drive quase vazio, pronto para 

receber os bons e maus downloads da vida, que às vezes ainda vêm repletos de vírus. Vi aquele 

rosto leve e sorridente de um ser cheio de expectativas e planos em relação ao futuro. E tive uma 

sensação muito nítida de que, de certa forma, eu furtei daquele guri do retrato muitos desses 

sonhos. Me senti, de modo muito real, com diversas dívidas em relação àquele piá, e muitas 

delas, nunca terei como saldar. Por outro lado, naquele tempo remoto do retrato, há 32 anos, 

quando me falavam em homens com 37 anos me vinha na cabeça um cara sisudo, quase triste, 

barrigudo e fumando, imutável e resignado com os resultados de sua vida. 

Portanto, vou encarar esta dívida, na verdade, como um confisco, uma aplicação a longo prazo 

que pode ser restituída com juros e correção monetária, mas em outra Moeda, entregando para 

aquele menino um quarentão bem alegre, metido a jovial e de bem com a vida, uma 

“metamorfose ambulante” que ainda espera muito da sua existência mundana. 
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Termino com uma frase de Mário Quintana ou Millôr (a internet não é uma fonte exata nem 

fidedigna): “N~o tenha medo de errar, mas n~o faça da vida um rascunho, pode n~o dar tempo 

de passar a limpo”. 

“TOC TOC TOC!!! SILÊNCIO NO TRIBUNAL!!!” 

O Juiz conclama o Júri para dar o veredicto. 

“O Réu é declarado… CULPADO!!!” 

Pena aplicada: “Condenado a buscar a felicidade com todas as suas forças, incessantemente, até 

o último dos seus dias, pois o passado passou, o futuro ainda vir| e o presente é só o que h|!!!” 

“Sess~o encerrada.” 

 

O BAILE DE MÁSCARAS 

Não sou nenhum pé de valsa, mas, quando a vida me tira para dançar, não costumo negar o 

convite. Falta-me destreza tanto nos tablados da vida quanto nas pistas ou salões, estou tão 

distante de Carlinhos de Jesus ou Fred Astaire quanto o Real do Dólar; porém, com a idade, 

ganhei jogo de cintura, aprimorei o gingado, perdi certos medos e pudores. Aliás, se tem um 

coisa boa em envelhecer é que se perde o senso do ridículo. Menos necessidade de aprovação, 

menos receio do julgamento alheio. 

Nunca descobri a receita de se viver bem, mas sei muito algumas dicas de como se viver mal. Sou 

do tipo que não ouve conselhos, nem tampouco aprende com os erros  dos outros. Eu preciso 

sentir na pele as consequências de minhas decisões equivocadas, é a única forma que assimilo 

algo. 

Sim, sou primitivo. Sou praticamente um cão, que quando erra precisa de uma punição e quando 

acerta gosta de uma recompensa. E sou exibido também, se atirar a bolinha, eu vou buscar só 

para receber aplausos. Enfim, vou sendo adestrado pelas boas e más experiências que tenho ao 

longo do tempo. 

Uma das lições que aprendi é que não há esforço mais em vão do que sempre querer agradar os 

outros. É muito desgastante. Esse comportamento requer um índice insalubre de flexibilidade e 

tolerância, duas características que são benéficas se vierem de forma equilibrada, mas, como diz 

o ditado, a diferença entre o veneno e o remédio é tão somente a dose. 
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A necessidade de aprovação alheia associada à dissimulação para obtenção de vantagens 

transforma essa bela dança que é nossa existência num bizarro baile de máscaras. Aqueles que 

deixam se envolver por essa atmosfera tornam tudo muito superficial, falso e não confiável. As 

relações interpessoais estão adoecidas por essa supervalorização das aparências em prol do 

esquecimento da verdadeira essência de cada indivíduo. 

Nesse quesito, divido as pessoas em três grupos. Aquelas que valorizam o “ser”, as que valorizam 

somente o “ter”, e, o mais infeliz dos grupos, o das pessoas que se preocupam em “parecer ter”. 

N~o conseguem “ser” ninguém, nem “ter” o que desejam, ent~o usam o artifício de ostentar 

aquilo que não têm para não se sentirem inferiorizados. 

Não vou ser hipócrita aqui. No cotidiano, não precisamos nos mascarar, mas acabamos, sim, 

usando uma maquiagem social ou profissional. No trabalho, temos uma postura condizente com 

nossa área de atuação; no bar, temos outra; e, nos nossos lares, uma também diferente. Faz 

parte, estamos inseridos num contexto de relações.  Mas o que não pode acontecer é a violação 

dos nossos valores, dos nossos sentimentos ou opiniões para “vender” uma imagem que n~o 

condiz com a realidade. Como bem disse Gandhi: “Um homem n~o pode fazer o certo numa área 

da vida, enquanto est| ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível.” 

Eu vou continuar assim, dançando de forma errática, descompassado ou acelerando o ritmo. 

Eventualmente arriscando saltos mais arrojados. Me aproximando ou me afastando demais de 

meus pares. Conduzindo ou sendo conduzido. Por vezes, ensaiando passos sozinho. Mas, acima 

de tudo, evitando ao máximo pisar no pé de alguém.  E, até que a música acabe, segue o baile. 

Fernando Chemale nasceu em Osório, em 1977. É Cirurgião Dentista formado na UFRGS , foi 

presidente por dois mandatos da Comunidade Terapeutica Fazenda Renascer, entidade que 

recupera e reinsere socialmente dependentes químicos e alcoolistas há 25 anos.  Aos 9 anos, 

lançou uma história em quadrinhos, “Osorinho Pancada”, na Feira do Livro de sua cidade. 

Escreve crônicas como hobby. 
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À SEMELHANÇA DE OUTROS E OUTROS TRÊS TEXTOS 

NELSON REGO 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Nelson Rego escreveu “A Natureza Intensa”, livro de quatro contos interligados, 

finalista do Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores, em 2016; 

“Noite-Égua”, novela; “Daimon Junto { Porta”, vencedor do Prêmio Açorianos de 

Literatura para o melhor livro de contos, em 2011; e “T~o Grande Quase Nada”, 

livro de biografias ficcionais. Autor de nanocontos, aforismos e outros textos 

sintéticos, publicados em coluna semanal no Jornal Sul21, de 2014 a 2016. Cursou 

Filosofia e Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é 

mestre em Sociologia e doutor em Educação. É professor na UFRGS e autor e 

organizador da coleç~o de livros “Geraç~o de Ambiências”, publicada pela Editora 

da Universidade. Os livros da coleção reúnem apresentações e análises de práticas 

que unem a Geografia à criação de pedagogias ao mesmo tempo críticas e 

prazerosas em educação formal e não formal. É também autor e organizador de 

livros acadêmicos publicados pelas editoras Grupo A/Selo Penso, Edelbra, e por 

meio de convênio entre a UFRGS e a Universidade do Minho, Portugal. 

. 
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À SEMELHANÇA DE OUTROS 

O elevador é um meio de transporte encaixado em trilhos e ligado ao motor mantido fixo. 

Por que faço o registro? Bom, porque existem pessoas que passam a vida a subir e descer de 

elevador sem conceber que estão dentro de um primo do vagão do trem elétrico. 

E daí? 

E daí que faço o comentário porque acho o tema do elevador parecido com o criacionismo. Há 

pessoas que dedicam suas vidas a negar a proximidade parental humana com os macacos, sem 

conceber que o grau da proximidade é apenas detalhe. O básico é que ambos, humanos e 

macacos, somos descendentes de seres microscópicos surgidos há várias centenas de milhões de 

anos.  Ainda não conseguimos precisar se somos primos em segundo ou quinto ou sétimo grau 

no ramo onde chimpanzés, gorilas e orangotangos saboreiam folhas tenras, mas que somos 

todos bisnetos do mamífero que descende do lagarto, que evoluiu do anfíbio, que num dia 

distante ousou sair dos mares, perder as guelras, ganhar patas e deixar de ser peixe, somos. 

Ainda não definimos o detalhe da distância – se é pequena ou se é minúscula – em relação ao 

primos macacos, mas que os tatatatataravôs de chimpanzés, gorilas, orangotangos e humanos 

foram os mesmos e tiveram escamas, foram e tiveram. 

Tudo ótimo que alguém escolha o criacionismo (ou diga-se escolhido). O problemão é querer 

forçar que sua crença torne-se crença oficial, obrigatória, única, proibitiva das ciências e da visão 

contrária.  

Quem sabe até se não existe um ponto no meio – no meio e acima – que possa abrigar um acordo 

entre humanos de boa vontade? Assim como a vida mesma – não a vida desta ou daquela 

espécie, mas a Vida – permanece um mistério, assim como permanece não decifrado o modo da 

passagem da energia do Universo para o fenômeno da Vida, quem sabe nos irmanamos no 

mistério desse outro fenômeno do macaco que, no brevíssimo intervalo de uns poucos milhões 

de anos, se tornou falante, escritor, inventor de máquinas e prisioneiro e tirano de sua sociedade?  

Bom, mas o que eu estava querendo dizer, em resumo, é que as pessoas devem prestar mais 

atenção quando atravessam o portal de um elevador. Podem acontecer acidentes à semelhança 

do que ocorre em qualquer outro meio de transporte. 

 

CONTEÚDO E FORMA 

Meu desamigo apologista do direto discurso da sinceridade me soaria mais franco sem o hábito 

de inconcluir as frases com reticências… 
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BEM-AVENTURANÇA 

Nesses anos todos, nunca esqueci e cada vez mais compreendo que luminoso ideal de vida me foi 

revelado na noite em que a velha senhora contou para mim, criança, que tinha o hábito de deitar 

na rede, após a janta, mirar o céu e rir, rir, rir. Achava as estrelas muito engraçadas. 

 

UNS PARA OS OUTROS 

Um punhado de bilhões de confusos falantes micróbios habitando arquipélagos continentais na 

superfície coberta de água de um pedregulho rodopiando sobre si mesmo e em volta de um 

foguinho na borda de uma nuvem giratória de muitos outros fogos e pedregulhos e vazios, mais 

vazios do que qualquer outra coisa, entre tantas outras nuvens dispersando-se em vazio ainda 

mais vasto, o grande vazio em expansão, e as nuvens levando fogos mais numerosos que os 

grãos de areia espalhados por todas as praias dos arquipélagos emersos dos mares que alastram 

tempestades na superfície do pedregulho dos micróbios briguentos divididos em tribos e que se 

acham insubstituíveis – e somos mesmo, uns para os outros.  
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5 CRÔNICAS  

TIAGO MARIA 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

E com vocês, por mais incrível que pareça, Tiago Maria,  

brasileiro, cansado, 39 anos, cardioinsistente.  

Profissão: esperança. Publica toda terça no blog  

tiagomaria.wordpress. Na revista RUBEM,  

escreve quinzenalmente às quintas-feiras. 
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O DIA QUE DEUS FALOU COMIGO 

Gostaria, mesmo, caros leitores, de ser pintor, e bom pintor, para colocar sob seus olhos, com 

fidelidade, o encantamento que aquela apariç~o causou em todos os Santos do Apolin|rio… Mas 

antes deixa contar aqui como Ele me salvou da morte. 

Dormíamos, minha senhora e eu, como fazemos h| mais de vinte anos, n~o mais de “conchinha”, 

clichê de tempos remotos, mas de “ostrinha”, cada um na sua estrutura tridimensional complexa. 

Ela, enrolada em camadas de lençol e edredom à moda rocambole; eu, esticado feito couro de 

pandeiro – quando tocou meu celular. E vocês sabem, celular tocando de madrugada é tenso, via 

de regra é notícia ruim. Se ele estiver na cabeceira da cama, sua senhoura atender e a voz de uma 

demônia disser: oi, lembra de mim? É morte, certa! 

E foi nesse momento, nesse exato momento, com todos os olhos apertados, que eu lembrei de 

Deus. Uma luz se acendeu em mim, trouxe-me a paz e a serenidade dos justos. 

É que no dia que Deus falou comigo, lá no Apolinário, me deu a resposta com sua voz mansa e 

um sotaque porto-alegrense raiz. Dizem que Ele não é de falar muito, e eu concordo, fica nítido 

nos programas de entrevista. Agora, não sei se foi o clima, aquele ambiente, o chope, sei lá, sei 

que tivemos um diálogo, curto, brevíssimo, em verdade, em verdade vos digo, foi uma frase, mas 

que salvaria a minha vida no momento em que eu mais precisava de misericórdia. 

Explico melhor: a Santa Sede, oficina boêmio literária tradicional aqui de Poa, que acontece no 

boteco Apolinário, publicou uma antologia de crônicas em homenagem aos quarenta anos das 

personagens “As cobras”, tirinhas Dele, que esteve conosco em carne, osso e alguns raros 

cabelos, dividindo a mesa e transformando água em chope, ali mesmo, bem diante dos nossos 

olhos. 

Foi mesmo uma aparição, nem os mais santos, nem os mais sedentos, podiam crer. Ele estava 

mesmo ali, como se fosse um de nós, um mortal. Fez pose para fotografias, autografou obras 

antigas, apertou m~os, recebeu tapinhas de um lado das costas, deu a outra face e… falou 

comigo. O boteco estava cheio de falsos profetas e foi um desses ímpios que se aproximou do 

Homem e disse: Luís Fernando, lembra de mim? Ele apenas sorriu. Foi aí que tomei uns duzentos 

mililitros de coragem e encaixei uma fala: “Essa pergunta é muito cruel, o melhor é sorrir, não é 

mesmo?”. E Deus falou comigo: “Quando a gente n~o sabe de quem se trata é o melhor a ser 

feito”. 

Mas é óbvio que é só quando a gente não sabe quem é. Quando se sabe não há problema algum. 

Que fala mais idiota essa minha! Santa vergonha! De qualquer forma, me senti ungido. Um 

idiota, mas um idiota abençoado. 

Então, naquela madrugada, quando o meu telefone quebrou a vidraça do sossego e o meu 

coração já ia descendo as escadarias com uma trouxa de roupas nos ombros, atada na ponta de 
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um cabo de vassoura, e minha senhoura perguntou se era isso, mesmo, só desligar e sorrir, foi 

que eu tive uma iluminaç~o e recordei daquelas s|bias palavras: “Quando a gente n~o sabe de 

quem se trata é o melhor a ser feito”. Palavras do Senhor. 

E desfizeram-se as trevas. E fez-se a luz! 

 

PÉS DE GATO 

Na calada, eu menino, pulei novamente a janela da nossa casinha de veraneio com pés de gato. 

Dormiam todos. Gostava sair pela praia na madrugada alta, sob olhares intrometidos das 

corujas-buraqueiras. Deitar-me de costas na areia gelada, a brisa inflando meu calção. No 

intervalo entre ondas, bem longe, o marujo ensaia Ravel na clarineta. Pra lá da rebentação, salta 

uma corvina de lantejoula. Espuma a lamber meus pés. Antes de o sol desembaraçar sua 

cabeleira loira o céu enferruja. A bruma gelada arrepia estrelas do mar. Cerro os olhos. Oiço 

melhor os segredos das conchas. Equilibra-se na linha do horizonte um petroleiro mudo, quase 

invisível. O caranguejo, ébrio, atravessa no caminho das pedras, de lado, nem sabe pra onde. 

Inibe um casal de gaivotas que namorava escondido. A santa, desagradecida, devolve flores de 

plástico, velas azuis e bijuterias em barquinhos de gazeta que regressam à margem 

envergonhados. É domingo. Quase março. Entre durmo. Chora a clarineta do marujo na casinha 

amarela da luz melindrosa que treme ao pé do morro. Essas horas pesa em mim, grave, o silêncio 

de meu pai. Espreita a maré curiosa. Cartas engarrafadas atracam por toda orla a pretender terra 

firme e respostas. Essas que eu nunca tive. Sinto na boca o gosto azedo de manhãzinha. E os 

mariscos ali, mariscando, bem na minha cara. Pensar que os castelos de areia da minha infância 

são hoje todos ruínas. A bênção ao mar, no seu rugido imenso, antes que eu amanheça a toda 

sorte da maresia. A lua já se despegou. Os olhos pingando sono da exaustiva e sublime regência 

das marés. É quando os peixes mais velhos apavoram o cardume contando antigas histórias 

sobre os perigos de redes e anzóis. O primeiro surfista da primeira direita graúda me lembra de 

que é hora boa. Faço o caminho de volta amassando o junco orvalhado da servidão. Aromas de 

café passado e pão de casa. Há telhados para todos os gostos. Pulei a janela de volta com meus 

pés de gato. A vida é um bocejo. Enfim, “dormir; dormir, talvez sonhar.”. 

 

ALEVINA 

Dia desses, agora em outubro, lancei meu espinhel com uma ponta atada no dedo, pra ser 

puxada aos pouquinhos, com aquela precisão dos antigos marujos. A linha madre arrebentou no 

primeiro tranco. Deu um laçaço que se me pega me estraga. É que um distorcedor ficou preso em 

algum nozinho cego. Parti para um anzol niquelado, tamanho oito (pra não encharutar), 

chumbada sem garateia, óbvio, que fiz mergulhar pelo esôfago até a base do estômago. E 
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provoquei quando me atravessou a garganta. E quase fisgo o meu intestino. Mas pelo jeito era o 

dia da pesca. Então me encharquei com os boêmios. E mesmo assim não transbordei em 

cardume. Foi aí que eu abri com uma peixeira do esterno até o umbigo. E vasculhei nas minhas 

vísceras. E apalpei o meu fígado morno. E espremi os meus rins com as duas mãos. E não vi uma 

ova! Daí que arranquei eu mesmo os meus olhos – à unha. E com um toco de vela, lancei luz 

sobre os meus escuros profundos. Também nada encontrei. Foi só quando eu destampei minha 

cabeça oca, e só quando ariei os meus pensamentos com um caco de telha, que alguma coisa 

prateada reluziu tímida e frágil, faísca de uma ideiazinha que, assim, de perto, não dava um 

palmo. Não tive dúvidas. Devolvi na hora para que ganhe peso. Juro que ainda te pesco, 

ideiazinha, te descamo, fatio em postas, te frito e saboreio com limão galego. 

 

ROTINA & REMORSO 

Eu nunca desejei o mal a ninguém. Tá, nunca, nunca, já é exagero. E ninguém, ninguém também 

é mentira. Mas normalmente eu não desejo o mal a ninguém. Acontece que eu chego ao Centro 

da minha Poa lá pelas sete e quarenta da manhã. Daí que só tenho vinte minutos antes de assinar 

o ponto no Arquivo Público do RS. Então, faço uma correria para estar na lanchonete do Bigode a 

tempo de pegar o jornal na bancada e pedir meu café com leite, bem branquinho, por favor, e um 

Farroupilha (pão francês, que aqui é cacetinho, com manteiga, presunto e queijo) prensado, por 

favor. O Bigode faz um sanduíche Farroupilha de dar inveja em qualquer Bento Gonçalves. Só 

que, de uns tempos pra cá, minha rotina vem sendo quebrada, usurpada, ou melhor, 

assenhoreada. 

Um senhor que deve ter, sei lá, uns cento e oitenta e poucos anos, daqueles baixinhos 

encurvados, sabe? Usa uma boina e suspensórios. Óculos com lentes bifocais. Apoia-se em uma 

bengala. Pois este senhor está chegando antes do que eu na lanchonete do Bigode e fica fazendo 

as cruzadinhas do jornal enquanto sorve len-ta-men-te um cafezinho preto interminável. O pior é 

que o Bigode só tem um exemplar na lanchonete. Aí eu fico na esperança do senhorzinho acabar 

logo as cruzadinhas, ou o cafezinho, o que nunca acontece. Tudo bem que é só um jornal com 

aquelas notícias pavorosas, o horóscopo, vez que outra uma crônica do Verissimo, os 

classificados, o obituário, uma receita culinária, dicas de viagem e tal. Mas, pelo amor de Zeus, 

estamos falando aqui da minha sagrada rotina matinal! 

Eu já acelerei o passo pra ver se antecipava ao ancião. Sem efeito. Já tentei atalhar pela galeria 

Chaves. Nada. Combinei então com o Bigode de deixar o jornal escondido em baixo dos 

cardápios. Cheguei até mais cedo e lá estava o senhorzinho desenterrando o jornal da bancada. 

Uma vez, peguei o ônibus do horário anterior ao meu, madruguei no Centro Histórico, parei na 

frente da lanchonete e fiquei esperando o Bigode abrir. Quando subiu a cortina de ferro adivinha 

quem estava l| dentro, o jornal em baixo do braço: “um cafezinho preto, bem forte, taça grande, 

por favor”. Olhei pro Bigode e ele ergueu os ombros. N~o é possível. Só pode ser combinado. 
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Numa outra eu já estava a uma quadra do Bigode quando o senhorzinho apontou na esquina. 

Pensei: “essa eu n~o perco”. Hoje sim! Hoje sim! Hoje n~o. Pois n~o é que o velho safado barrou 

minha ultrapassagem com a bengala já na porta da lancheria? 

Tá, eu podia comprar o jornal toda a manhã e acabaria com essa tortura. Mas o preço do jornal é 

quase o valor que o Dudu Milk (governador Eduardo Leite) me paga (atrasado) de almoço. Daí 

fica indigesto. Esses dias pensei dar uma revista dessas de cruzadinhas para o senhorzinho se 

distrair enquanto eu pegava os óculos dele e sapateava em cima, depois chutava a bengala pro 

meio da rua e derramava o café preto todinho no chão, então eu oferecia um pedaço do meu 

Farroupilha pra ele e ria. Tudo isso em pensamento, é claro. O fato é que eu não consigo mais ler 

as notícias e tenho sonhado com o senhorzinho nu atrás de mim que estou correndo em direção 

ao jornal na bancada da lancheria do Bigode sem conseguir sair do lugar. 

Não que eu tenha desejado o mal para esse senhor, longe disso, eu só queria a minha rotina de 

volta. Agora faz umas duas semanas que ele não aparece e eu não tenho coragem de pegar o 

jornal na bancada. Fico esperando ele entrar e pedir o cafezinho preto, o imagino ali fazendo as 

cruzadinhas, a bengala apoiada na cadeira, boina sobre a mesa, as m~os trêmulas… J| perdi duas 

vezes o meu horário. Olho pro Bigode e ele só ergue os ombros e acena com a cabeça. Se alguém 

conhecer esse senhorzinho, por favor, diga-lhe que tem um café por minha conta lá no Bigode. 

Alterar a rotina é um troço dolorido. Mas remorso é de matar. 

 

36H 

Matam uma a cada trinta e seis horas. Soco, pontapé e tapa na cara. Uma a cada trinta e seis 

horas. Bala, faca e paulada. A cada trinta e seis horas. Ateiam fogo, amputam membros, 

esmagam ossos. Trinta e seis horas. 

Morre uma a cada trinta e seis horas. Asfixiada, de hemorragia interna, o pescoço quebrado. 

Uma a cada trinta e seis horas. Traumatismo craniano, estrangulada, a golpes de facão. A cada 

trinta e seis horas. Um atropelamento, um afogamento, um envenenamento. Trinta e seis horas. 

Agoniza uma a cada trinta e seis horas. Sob tortura, física e psicológica. Uma a cada trinta e seis 

horas. Convulsiona, cospe sangue, é violada. A cada trinta e seis horas. Pede ajuda, desfalece, 

não resiste. Trinta e seis horas. 

Perdemos (todos) uma a cada trinta e seis horas. Nas favelas, nos condomínios, em coberturas. 

Uma a cada trinta e seis horas. Filhas de alguém, mães de alguém, donas de si – amparadas por 

quem? A cada trinta e seis horas. Amam, arrependem-se e morrem. Trinta e seis horas. 

Que hora termina? 
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AVENTURAS PELA LEITURA E ESCRITA: TRABALHO, 

 LEMBRANÇAS, FILMES INESQUECÍVEIS  

VERA IONE MOLINA 

v.1, n.3 - ago/out 2020 

Vera Ione Molina é graduada em Letras (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

respectivas literaturas) e pós-graduada em Teoria da Literatura (ambos na PUC-

RS). Nos anos 90, ministrou oficinas literárias na Casa de Cultura Mário Quintana 

e no Centro Municipal de Cultura em Porto Alegre. Foi jurada do Prêmio Açorianos 

de Literatura, do Prêmio Histórias do Trabalho em 2003 e integrou a Academia do 

Prêmio Fato Literário, promovida pela RBS. Atualmente realiza trabalhos de 

revisão e leituras críticas em prosa de ficção. Publicou ensaios e artigos em 

diversos jornais e revistas do estado, com ênfase para Uruguaiana, sua terra 

natal. Além de fazer parte de inúmeras antologias, entre elas “O Livro das 

Mulheres, org. Charles Kiefer, Mercado Aberto, 1997), Concurso Binacional 

Moviarte 90 (Biblioteca Pública de Pelotas e Grupo Eslobon Cantando La Paz, 

Canelones, Uruguai), organizou várias coletâneas de prosa e poesia. Autora de, 

entre outros, “Notícias da guerra e o destino de Laura (Bestiário), “O Outro Lado 

da Ponte”, (Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1997) e “Gemido da Morte sob a 

Sola dos Sapatos” (Editora Besti|rio, 2016). 
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O QUE VOCÊ ESTÁ LENDO? 

Amaioria das pessoas que se aproximam de mim para conversar perguntam o que eu estou 

lendo.  Para falar a verdade, estou sempre lendo, até sobre assuntos que não me interessam. 

Trabalho com revisão, tradução e por esse motivo leio o que os outros encomendam. 

Isso, ao longo dos anos, interfere muito no prazer da leitura. Mas é claro que existem livros 

irresistíveis, que pegamos e nos dedicamos exclusivamente a eles. Por muitos anos, ao ver 

imagens da Feira do Livro de Porto Alegre na televisão, tive muita vontade de estar lá, 

caminhando entre as caixas de saldos, vendo as novidades que ainda não tive tempo de 

examinar. 

Na Feira do Livro, descobri autores que mudaram a minha vida, entre eles o argentino Manuel 

Puig, um dos meus favoritos, autor de O beijo da mulher aranha, Boquitas pintadas, A traição de 

Rita Hayworth. Esses livros foram dos que muitas vezes me ajudaram a matar as saudades de 

Uruguaiana, porque as histórias eram muito identificadas com a vida uruguaianense dos anos 50-

60. Descobri também os uruguaios Mario Arregui e Mario Benedetti, este último autor de A 

trégua, Gracias por el fuego, La vecina orilla e excelente poeta. Sem dúvida, o meu escritor 

latino-americano favorito. 

Com o passar do tempo, passei a ir para a Feira com a lista dos livros indispensáveis, aqueles 

recomendados num grupo de estudos, na oficina literária, no curso de pós-graduação em Teoria 

da Literatura. Nossas vidas são de contínua adaptação e temos uma tendência a achar que outras 

fases passadas foram melhores. Até dos tempos em que mais problemas enfrentamos sentimos 

saudade. 

Em Uruguaiana, onde voltei a morar por alguns anos, entre 2004 e 2016, coordenei uma oficina 

de criação literária na Secretaria Municipal de Cultura, na qual pude compartilhar bons autores 

com meus alunos, alguns do Rio Grande do Sul. Estavam entre eles o uruguaianense, Tabajara 

Ruas; o alegretense que morou em Uruguaiana, Sergio Faraco e outros brasileiros, argentinos, 

uruguaios. Para a grande maioria dos oficinandos era tudo novidade e para mim foi pura 

gratificação. 

Hoje vou retomar a leitura de Os limites do impossível, do também fronteirista,  Aldyr Garcia 

Schlee, assim posso responder: “estou lendo Contos gardelianos”, que é o subtítulo do livro. 

 

OLÁ E BUENAS 

Não recordo se foi a famosa antologia de contos Os nove do Sul (1), editada nos anos 1960, da 

qual participaram vários autores conhecidos, entre eles, Moacyr Scliar e Tania Faillace, adquirida 

no Brique da Redenção, ou após palestras que se sucediam aos sábados de manhã, promovidas 
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pela Coordenadoria do Livro da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre e organizadas 

pelo saudoso escritor e livreiro Arnaldo Campos, que encontrei o autor Aldyr Schlee. 

O escritor é nascido em Jaguarão, embora tenha morado grande parte de sua vida em Pelotas, 

onde atuou como promotor público e professor universitário. Sendo Schlee nascido na fronteira, 

também ele tinha uma ponte que o levava para um outro país de fala espanhola. 

Eu morava em Porto Alegre fazia mais de uma década e nunca deixava de me imaginar em 

Uruguaiana, melhor ainda se atravessando a ponte para Paso de los Libres. Li Schlee talvez 

porque alguém recomendou em palestra e, naquela época, nos intervalos dos cafés nos 

dirigíamos para as mesas arrumadas no saguão do Teatro Renascença e escolhíamos mais de um 

livro daqueles que haviam sido mencionados. Na minha vida, os anos 1980 foram os anos de 

maior aprendizagem, através dos cursos, palestras e painéis sobre a obra de um autor por vez.  

Esses eventos eram frequentados por pessoas apaixonadas por leitura e valia a pena investir as 

manhãs inteiras de sábado escutando e fazendo anotações sobre diferentes temas. 

A obra que tenho hoje em mãos me foi recomendada no dia que autografei a segunda edição da 

novela Quarentena, em 2011, na Palavraria, em Porto Alegre. O professor, doutor Luiz Herón 

Silva, falou-me com tanto prazer no livro de contos que, lidos em qualquer ordem, formavam um 

romance porque todos eles eram fragmentos (embora contos completos) da suposta história de 

como teria sido a vida de Carlos Gardel se tivesse nascido em Taquarembó (Uruguai), na 

concepção de doze vozes femininas (2). 

O primeiro conto narra a história da filha de um fazendeiro que levanta todas as manhãs de 

madrugada para receber o leite das m~os do filho do tambeiro, que apenas diz “ola” ao se 

ajoelhar para derramá-lo na vasilha, sem que seus olhares se encontrem, e “buenas” quando tem 

às mãos o recipiente vazio e volta-se para ir embora. 

Clara segue sua rotina com o filho do tambeiro desde a sua meninice até a idade em que seus 

pais lhe arranjam um casamento. 

A narradora-protagonista, Clara, adota a segunda pessoa do singular, já outros contos são 

narrados de diferentes formas. Schlee cria em seus contos muitos narradores especialíssimos, 

que nos contam a história de forma que pensamos que ela não poderia ser contada de outra 

forma, vide o livro Relendo Vereda (3), uma amostra da geração de escritores que estavam se 

organizando com destaque nos anos 1960-70. 

 

MINHAS LEMBRANÇAS, MINHAS LEITURAS, MEUS FILMES 

Penso que depois que passar o corona vírus e o atual governo, os adultos que deveriam estar no 

mercado de trabalho, estarão vivendo como aqueles personagens de livros do Somerset 
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Maughan em O fio da navalha, entre outros (4), frutos do período pós- guerra (tanto a I quanto a 

II). Quem não for de família rica, talvez precise viver de biscate. Tenho pensado muito nisso e 

estava assistindo aquela cena famosa do filme Picnic (5) baseado na peça teatral homônima de 

William Inge, na qual William Holden dança com Kim Novak. O personagem era um homem 

bonito, educado, dançava lindamente e andava por aí fazendo pequenos serviços para 

sobreviver. Aqui no Brasil surgiu  O feijão e o sonho, de Orígenes Lessa (6), no qual a personagem 

casa com um poeta e tem de lutar muito pela sobrevivência da família. São ideias soltas para 

escrever/um ensaio. N~o defendo que as moças devam procurar “bons partidos”, como se dizia 

antigamente, mas a mulher, em geral, não trabalhava fora  e se apaixonava por um rapaz que 

aparecia do nada e arrebatava seu desejo. Mais tarde, Manuel Puig resgatou a temática em 

Boquitas pintadas de rojo carmesi (7). Vou aproveitar esse tempo de reclusão para  escrever sobre 

minhas lembranças, minhas leituras, os filmes que me encantaram e encantam até hoje.. 

 

ENTRETENIMENTO 

Ando numa fase de produzir entretenimento. Tenho um livro infantojuvenil com ilustrações de 

Renato Canini (e aí está seu maior valor) que vai ter lindas figuras para colorir, tanto para a 

criança quanto para sua vovó, já que temos uma série intitulada Histórias da vovó, publicada pela 

Editora Bestiário. 

Nos últimos anos, escrevi um livro de Historietas. Não são contos, são narrativas mais 

popularescas, tipo causos, só que com histórias urbanas; um outro de literatura infantojuvenil, 

que tem um cãozinho como narrador-protagonista, ilustrado pelo Francisco Juska Filho. O livro 

de poesia intitulado Pampeanas, acho que não quero que seja publicado. Sou muito insegura 

com relação aos meus poemas. 

Eram quatro livros para serem publicados em 2020. Acredito que só tenha vontade de publicar 

um deles, o infantojuvenil. Vamos ter de nos dedicar muito às crianças e jovens quando terminar 

essa fase. Elas também viveram a “peste” e ter~o de ser estimuladas nas suas leituras, reflexões, 

para se situarem em um novo normal. Isso exigirá uma mudança radical de valores. Hora de fazer 

valer as nossas lembranças, leituras e filmes. Afinal, ser idosa não significa apenas grupo de risco 

para a Covid 19, significa também ter sabedoria, paciência e empenho em ser útil para nós 

mesmas e para os outros. 
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O MEU BILHETE PREMIADO  

ATHOS RONALDO MIRALHA DA CUNHA  

v.2, n.5 - mar/jun 2021 

Athos Ronaldo Miralha da Cunha nasceu em Santiago do Boqueirão – RS. É 

engenheiro civil e funcionário aposentado da Caixa. Autor dos livros Os agachados 

– crônicas da Era Lula (edição 2012), Contos de Chumbo (Chiado Editora 2015), 

Tintos e Contos (Penalux 2017), O código Locatelli – romance – (Penalux 2018), 

Sofrendo em Paris – crônicas – (Penalux 2018) e Contos de Prata (Penalux 2020). 

Detentor da cadeira número 32 da Academia Santa-Mariense de Letras cujo 

patrono é Apparício Torelly. 
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ncontrei um vendedor de bilhetes da loteria federal, bem ali na esquina da rua do 

Acampamento com a avenida Medianeira. Era sábado de aleluia. 

Aleluia! A sorte me encontrou. 

Era o último pedacinho que tinha. O preço de face estava em quatro reais. Ele pedia seis e paguei 

com uma nota de cinco e uma de dois. Ficou por sete, pois ele não tinha troco. Claro, fiz a conta 

mentalmente e deu um |gio de 75%. Um bom negócio… para o vendedor. Mas estava 

concorrendo a 50 mil. Para me consolar, calculei que tinha feito um ótimo negócio. Coloquei o 

“coelhinho de p|scoa” no bolso e segui minha caminhada.   

Só na segunda-feira eu lembrei de conferir o tal bilhete de páscoa. Acertei a centena 530. O 

prêmio seria de R$ 42,00. Estou rico! 

Acometido por um sentimento fraterno resolvi doar o meu bilhete premiado. Iria repassar para 

alguém que precisasse mais do que eu dos 42 pilas. Rumei para o centro da cidade. 

Chegando na praça Saldanha Marinho abordei três pessoas que pediam “uma ajuda por favor” e 

que poderiam fazer um bom uso convertendo os reais do bilhete. Quem sabe um lanche na 

confeitaria Copacabana. Um cacetinho com mortadela na Kipão. Sei lá! 

Dizia que estava doando um bilhete premiado. Bastava ir na lotérica e trocar por reais ou 

comprar outro bilhete se quisesse apostar na sorte. 

Para meu espanto ninguém quis o meu bilhete premiado. Eu achei muito estranho. 

“Esse povo est| pedindo uns trocadinhos e recusam um bilhete premiado” pensei. Eram quarenta 

e dois reais, afinal de contas. 

Antes de tentar pela quarta vez, fui abordado por dois policiais. Justamente o Pedro e o Paulo. E 

eles não estavam sorridentes e foram bem objetivos: 

– Então, é o senhor que está oferecendo um bilhete premiado aqui na praça? E para as pessoas 

humildes? O senhor não tem vergonha na cara? 

Me caiu os butiá do bolso! 

Levou um tempinho até que eu explicasse que estava doando um bilhete com prêmio de 42 pilas. 

Entrei no saite da Caixa e mostrei para as autoridades que o bilhete era, realmente, premiado. Eu 

não estava vendendo. Era, apenas, um ato de caridade. 

Naquela segunda-feira, cinco de abril, eu era o golpista do bilhete premiado na praça Saldanha 

Marinho. Desde aquele dia não cruzei mais pelo centro da cidade. Só irei ao centro para ostentar 

uma tornozeleira eletrônica, ora. 

E 
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E o bilhete? 

[Essa parte da crônica é para lembrar do “E a china?” do Jaime Caetano Braun, pois quase entrei 

num bochincho]. 

O bilhete eu joguei na primeira lixeira que encontrei no Calçadão. Talvez algum sortudo ache e 

resolva conferir. 

ps 

Como se trata de obra de ficção, não usei a palavra máscara no texto. 
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Lúcia Nogueira Leiria nasceu em São Francisco de Assis, RS. Atualmente vive em 

Rio Grande onde é professora de Linguística no Curso de Letras da Universidade 

Federal do Rio Grande. Escreve poemas, haikais, crônicas e contos, publicados nas 

redes sociais, em coletâneas ou no jornal local. 
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oje, por volta das três da manhã, fomos acordados lá em casa com o telefone. Quase 

morri de susto. Telefone tocando no meio da noite é coisa ruim. Era uma vizinha, 

contando que o genro tinha virado o caminhão na estrada, aqui perto. Perdeu a 

carga, mas, graças a Deus, com ele não aconteceu nada. Olhe só meu dedo, ficou 

todo machucado de tanto esfregar as panelas. Não posso ver uma panela suja, começo a 

esfregar, às vezes, nem me dou conta e acabo me machucando. Está doendo, nem estou 

conseguindo fazer as coisas direito, até para passar o rodo no chão me atrapalha. Está doendo, 

sabe. Dói também para passar roupa. E uma mulher, l|, minha vizinha… lugar pequeno é assim, a 

gente fica sabendo de tudo, a senhora vai se acostumar. Se ficar mais tempo, né? A outra, antes 

da senhora, ficou seis meses e foi embora, nem deu tempo de conhecer a cidade. Dizem que na 

capital os vizinhos nem se conhecem. É verdade? Um dia a filha dela, da vizinha, cruzou a 

fronteira e comprou um pacote bem grande de absorvente, é mais barato lá na Argentina, e nem 

viu que eram perfumados. Pois a mulher começou a usar e apareceu uma coceira, ficou horrível, 

chegou a sangrar, sabe. Aí ela foi consultar, e a doutora ficou apavorada com o estado dela e 

chegou a colocar as mãos na cabeça. Mas a vizinha disse que não era nada daquilo que ela estava 

pensando, que o marido dela era caminhoneiro, era um senhor sério e de respeito. Eles vão até 

na igreja. Meu filho me ligou de manhã contando que o pai do colega dele, o pobre do senhor era 

tão bom, foi ajudar a consertar o telhado da igreja que o temporal da noite passada havia 

destruído, se desequilibrou e caiu. Foi direto para o hospital. Isso foi cedo, o pessoal lá da 

comunidade tinha se reunido antes das sete horas e já começado a reconstruir o telhado. Lá pelo 

meio-dia, ele morreu. Ficaram a mulher, de uns quarenta e cinco anos, e o filho. Eram só os três. 

Coitados, ela não trabalhava, agora não sei do que vai viver, da pensão do marido, quem sabe. O 

filho ainda é jovem pode trabalhar e construir a vida. Não vai sentir tanta falta do pai, mas a 

mulher, agora ficou viúva, né. Sabe, uma vez eu tive uma patroa, ela já tinha dois filhos e, quando 

fez trinta anos, decidiu que não queria mais engravidar, resolveu tirar o útero. Aí ela vivia nos 

incomodando, eu e as outras moças que trabalhavam na casa dela, por causa disso. Uma vez, no 

inverno, eu disse que não podia lavar o pátio, porque não queria molhar os pés para não ter dor 

no ventre depois. Ela disse que eu, assim como ela, deveria tirar o útero que então eu sempre ia 

poder molhar meus pés, no inverno e no verão, e não sentir mais nada. Outra vez, não pude ir 

trabalhar porque estava menstruada e tinha muita cólica. Aí mandei um recado pela minha irmã, 

e a patroa mandou me dizer que ela já tinha me dito que eu fizesse como ela, que tirasse meu 

útero e aí eu nunca mais teria cólica, nem precisaria mais faltar o serviço. Mas eu queria ter filhos, 

achava a coisa mais linda uma mulher barriguda com uma criança lá dentro. Que coisa, não? Essa 

patroa era muito ruim, e o marido dela mais ainda. Uma vez, era de noite, eu dormi na casa dela, 

porque tinha que começar a trabalhar muito cedo no outro dia, pelas cinco e meia. Estava se 

aproximando o final do ano, e tínhamos que arrumar o jardim, podar e replantar as plantas que 

estavam feias, tínhamos que limpar a piscina, lavar a escadaria, os vidros, as paredes, esfregar as 

lajotas, os muros, tudo num dia só. Aí vi o marido dela chegar e estacionar no fundo da garagem, 

achei estranho ele sempre estacionava perto do portão. Desceu rápido, foi até ela e disse que 

aquela camionete ia ficar lá por um bom tempo, que não era para ninguém pegar. Atropelei um 

H 
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homem na estrada, comentou, acelerei e vim embora, nem vi se o diabo morreu ou não. Amanhã 

alguém acha ele, vivo ou morto. E uma mulher que tentou se matar outro dia, o pessoal lá da 

madeireira viu ela caminhando em direção ao rio, outras pessoas já tinham se matado na ponte. 

O rio é muito fundo, sabe, quem tenta se matar ali morre mesmo. Coitada, devia estar 

desesperada, os vizinhos disseram que o marido dela tinha outra mulher e que ia embora de casa. 

Um homem que estava capinando uma lavoura de batata doce ali perto viu ela se aproximando 

da ponte, começou a gritar e não deixou ela se atirar. Trouxe ela de volta para casa. Parece que 

agora ela está bem. Tem cinco filhos, coitadinhos como iriam ficar sem mãe. Santo homem, 

esse. Foi Deus quem colocou ele ali. A mãe se matou, enforcada. Foi ela mesma que achou e 

disse que nunca conseguia esquecer os pezinhos da mãe pendurados, e a língua roxa saltando 

para fora da boca. Dizem que, quando uma pessoa se mata na família, os outros fazem o mesmo. 

Tomara que ela não tente de novo. Penso sempre nas crianças. Antes de eu me mudar para essa 

casa onde moro agora, tinha uma família que morava perto e era pobre, pobre que não tinha o 

que comer. Às vezes a gente se juntava e levava comida para eles, mas era normal as crianças 

irem dormir com fome. A vizinha do lado ouvia o choro delas pedindo comida. Um dia essa 

vizinha foi lá levar pão e leite, e a mãe estava dando água morna com açúcar para elas. Deve ser 

muito triste não ter comida para dar para os filhos. Mas já terminou, doutora Clara? Comeu só 

isso? Não estava bom? Fiz o feijão com louro e cominho, uma colher de chá, bem como a senhora 

pediu, para ficar perfumado. 
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Literatura Infantil (2020).Finalista do Prêmio Açorianos em Crônica em 2010. 

Inclusão no Catálogo de Bologna e no Acervo Básico da FNLIJ. 
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ou pardo, mais pra branco, embora tive um avô negro e uma avó indígena. Tenho um 

filho mulato, um irmão negro e, como todo branco gosta de dizer, tenho amigos negros 

e isso já parece ser um álibi antirracismo. 

No seminário – acreditem, estudei para ser padre – nunca tive um colega negro. Na 

faculdade de Direito, também nenhum colega negro. Sou funcionário público federal e, em 

quase 30 anos de trabalho, tive apenas dois colegas negros. 

Como dizem que não há racismo, acho que ser branco no Brasil, de alguma forma, está ligado a 

algum tipo de sorte, um ICI – índice de coincidências incríveis. 

Nunca fui parado andando de bicicleta, e mesmo quando uma viatura passou na Vila Vergueiro, 

enquanto eu tirava fotos, não fui abordado nem me exigiram documentos. Até já me desentendi 

num caixa de supermercado e ninguém me matou, e nunca fiquei naquela posição em que 

policiais apalpam as pessoas. Isso é inacreditável. 

A coisa mais sortuda da minha vida de branco é nunca ter me encontrado com uma bala perdida. 

Vejo no noticiário que ser preto, e ser pobre, junto ou separado, aumenta a chance do universo 

de que você se encontre com uma bala perdida mesmo se estiver dentro de casa. 

Balas perdidas são seres criados com o fim de servirem de alimentos para pobres, ração para 

bichos de estimação, adubo para plantas e, especialmente no Rio de Janeiro, são produzidas para 

alimentar os peixes e garças da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Apesar dessa natureza das balas perdidas, se elas não acham esse rumo tão bonito para o qual 

foram criadas, elas se transformam em zumbis metálicos cheios de ódio. E, não sei por quais 

cargas d´água, as balas perdidas acabam se tornando mortais quando encontram alguém preto, 

ou preto e pobre, sejam qualidades juntas ou separadas. 

Negros e pobres, por alguma razão do universo, contrário de mim que sou branco, tem o azar de 

encontrar uma dessas balas perdidas que não tiveram o fim humanitário para o qual nasceram. 

Essa coincidência incrível de alguém preto se encontrar com uma bala perdida não é na mesma 

intensidade, desse mesmo sujeito, de conseguir estar na faculdade, ou em algum cargo de maior 

relevância. É como se nascer pobre e preto tivesse um destino. É algo muito parecido do destino 

com que nascem as balas perdidas, só que na proporção inversa. 

Kethlen Romeu foi uma das últimas pessoas negras que, justamente, nessa semana, encontrou-

se com uma bala perdida. Por causa do ICI (índice de coincidências incríveis) ela era negra e 

pobre, embora não morasse na favela. E estava grávida de um bebezinho negro que, muito antes 

de nascer, já fez partes das estatísticas. 

S 
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Para ser sincero, como homem branco, eu não tenho argumentos para explicar de modo claro 

como nascem as balas perdidas. Só sei como morrem os tão pobres e tão pretos quando se 

encontram com elas. 
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uma novela, ainda inédita, chamada “Adriano Chupim”. 
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omo numa música do Kleiton e Kledir, um turista pegava o ônibus na sexta de tarde e 

ia pra Porto Alegre. Se instalava no hotel Uruguai (duas estrelas apagadas), onde 

havia uma sacadinha no quarto e um interruptor que acionava a Rádio Farroupilha. Aí 

um turista fumava um cigarro, olhando a rua melequenta e os prédios descascados, 

só pra se sentir num conto do Sergio Faraco. 

Depois de percorrer os sebos da Ladeira e da Riachuelo, um turista pegava o rumo do Bonfim pra 

poder se sentir numa novela do Moacyr Scliar. Quando chegava a noite, um turista vestia a 

jaqueta de brim comprada num brechó da Oswaldo Aranha e atravessava a Redenção até a 

UFRGS, onde algum espetáculo grátis lhe permitia sentir-se numa peça do Qorpo Santo. 

Dali era um pulo até o Beco, onde um turista se apaixonava trinta vezes pelas gurias de meia-

calça e Allstar. Já sem grana e sem beijos, ele compartilhava a pinga dos mendigos e ganhava o 

direito de se sentir numa música dos Cascavelletes. 

De volta no hotel, mais uma vez fumando na sacadinha, um turista tentava rir de si mesmo como 

se estivesse num verso do Mario Quintana, imaginando o dia em que namoraria uma mulher que 

escrevesse que nem a Martha Medeiros. Aos poucos, ele se deixava adormecer com o canto dos 

sabiás madrugadores e mergulhava num sonho à la Dyonélio Machado. 

A voz do Zambiasi na manhã seguinte era o banho frio pós ressaca. Hora de pegar o ônibus de 

volta e rever os campos que o faziam se sentir num romance do Erico Verissimo. Mas sempre que 

ele sentava para escrever suas aventuras na capital, o melhor que um turista conseguia fazer era 

imitar palidamente o Luis Fernando. 

No século passado, pra quem era do interior, Porto Alegre significava uma coisa definitiva. 

Quando minha nonna Alice ficou doente e foi pro Hospital de Clínicas, a gente entendeu que já 

era hora de arrumar dinheiro pro caixão. A capital, mais do que passagem, era o fim da estrada. 

O Sergio Faraco tem um conto sobre isso, só que na história dele a Alice é uma criancinha. 

Quem ia do interior pra Porto Alegre até os anos 2000 e pouco precisava corrigir o sotaque. 

Aquele de completo da fronteira, aquele r fraco da colônia; qualquer deslize significava um beijo 

a menos, uma gargalhada a mais. Assim que adquiriam uma relativa proficiência no porto-

alegrês, os interioranos entravam na categoria de porto-alegratos: gurizada que tinha 

encontrado na capital a possibilidade de serem aquilo que eles e elas achavam que queriam ser. E 

havia também a categoria das porto-alegretes, pessoas que, ao desembarcarem na rodoviária, 

ajuntavam invariavelmente um ã no fim de qualquer palavra: alo-ã, vamo-ã tomar uma ceva-ã? 

Os caxienses que iam estudar em POA se dividiam entre os que iam fazer engenharia e os que 

iam fazer teatro. Os engenheiros voltavam pra casa todo fim de semana; os atores e atrizes 

nunca mais subiam a serra. Eu fui estudar letras pra poder falar de todo mundo e voltava pra casa 

escondido. 

C 
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Hoje é fácil falar mal de Porto Alegre, mas até 2000 e pouco tinha a rádio Ipanema e festas na 

rua. Quando eu saí de lá, há alguns anos, parecia que o mundo estava acabando, cada indivíduo 

era uma facção em guerra contra os outros. Porto Alegre tinha deixado de ser uma referência 

definitiva pra gurizada do interior e passou a ser apenas uma passagem para um lugar melhor; e 

isso não significava mais o Céu, como o era pra Alice minha nonna e pra irmãzinha do conto do 

Faraco. O lugar melhor a que os porto-alegrenses e porto-alegretes aspiravam parecia ser São 

Paulo, como viciados indo em busca de doses mais fortes daquilo que lhes faz tão bem e tão mal. 

E nunca mais ouvi alguém cantar, muito menos com convicção, aquela música em que Kleiton e 

Kledir alabavam a capital com suas gírias nos anos 1980. Talvez só tenha sobrado o “Deu pra ti” 

mesmo. Porto Alegre, tchau. 
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Roberto Schmitt-Prym nasceu em 1956, em Panambi, RS. É autor de “Contos 

vertiginosos”, “Sombra silêncio”, “Onde o vento aumenta a sombra” e “O 

sacrifício da cavalaria”. Foi destaque no Prêmio Habitasul Revelação Literária 

1979 e no Prêmio Habitasul Correio do Povo Revelação Literária 1981. Estudou 

com Charles Kiefer e com Luiz Antonio de Assis Brasil. Participou das antologias 

“Contos de oficina 35”, “Brevissimos!” e “101 que contam”. Publicou a traduç~o da 

obra “Giacomo Joyce”, de James Joyce. Foi diretor da Associaç~o Riograndense de 

Artes Plásticas Chico Lisboa, diretor da Bienal do Mercosul, conselheiro da 

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e diretor do Museu Julio de Castilhos. 
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Mefisto 

É um gato preto que vê as pessoas passarem com indiferença solene das alturas de um muro 

antigo, cuja pintura foi testemunha e vítima do tempo. Ninguém sabe quem o batizou, mas todo 

mundo sabe o seu nome. Às vezes, se digna a mover a cabeça lentamente da esquerda para a 

direita e depois fecha os olhos e boceja. Outras vezes, os cães latem, mas ele permanece 

imperturbável, inatingível. À noite, é diferente: sai para caçar almas e fazer jus ao seu nome. 

 

Pelo caminho 

Ele a arrasta em direção à colina, através dos arbustos, para o caminho que corre ao longo da 

encosta. Ela descansa a cabeça no seu ombro. Assim, andam pelo caminho estreito e úmido, 

paralelo à rodovia, até as duas casas vizinhas onde moram os pais. Ele se acalma um pouco e a 

beija de novo. A escuridão toma conta da paisagem. Ainda está com medo. Continuam andando 

sem pressa. Atrás deles, do outro lado da colina, o céu tingido de vermelho sangue. 

 

Espelho 

Duas imagens, duas figuras, duas respirações ofegantes, duas armas, dois olhos um de frente para 

o outro. Um é ele, o outro também. Está lutando contra a vida ou a morte contra si mesmo. Não 

pode adiar. Um aperta o gatilho e outro também. O espelho coberto de sangue. Duas imagens, 

duas imóveis, duas armas no chão, dois olhares que não se encontram mais. Um homem morto. 
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 cidade estava quase submersa. De algumas casas, nos locais mais baixos, só se 

podia ver os telhados e parte das paredes. E nos campos, para qualquer lugar onde 

se olhasse, não se via mais que extensos lençóis d’|gua estendidos de ponta a ponta. 

Chovia sem parar havia quase um mês, e aquela já era considerada a maior enchente 

dos últimos cinquenta anos. Nas coxilhas concentravam-se os animais fugidos do alagamento, 

taciturnos e ruminantes. Agora que a chuva cessara desde o meio dia, nuvens escuras e pequenos 

vãos azulados refletiam-se na lâmina da água, dando impressão de que, às margens da estrada, 

um imenso espelho descansava sob a calmaria traiçoeira da tarde. 

Era inverno, e o frio entrava direto no lado do carona porque o vidro da velha Variant não se 

firmava por muito tempo. O homem agarrava-se ao volante, o olhar fincado na estrada de barro, 

como se nada mais houvesse no mundo capaz de lhe desviar a atenção. Ao lado dele vinha uma 

mulher de feição abatida, os olhos inchados, algumas rugas se acentuando na face avermelhada. 

Às vezes, ela erguia o braço para ajeitar a gola do casaco, ou reerguer o vidro que baixava com a 

trepidação. Eram os únicos movimentos aos quais ela se permitia naquela viagem de silêncios e 

solavancos, em meio à repetida solidão encharcada do campo.  

Ele também seguia teso, os movimentos ao volante limitavam-se apenas ao necessário, ao giro 

da direção para os lados e às trocas de marcha que não eram poucas devido às péssimas 

condições do terreno. O carro deu uma guinada para a esquerda, uma derrapada forte, mas logo 

se endireitou. Passado o susto, seguiu adiante na sua luta contra a estrada tortuosa, que 

provocava contínuos baques, alguns quase levando os dois passageiros a quase baterem as 

cabeças no teto. 

— Ainda bem que parou de chover — ele disse, como se conversasse consigo mesmo, sem tirar o 

olhar da estrada. 

Ela mexeu a cabeça um pouco para o lado, o corpo duro, tenso, mas não em resposta às palavras 

dele. Mexeu-se por causa das guinadas do carro, que gemia campo afora, deixando a impressão 

de que poderia se desmanchar logo em seguida, já na próxima curva. Ele nada mais disse por um 

longo trecho. As nuvens se abriam aos poucos, pequenos vãos de céu podiam ser vistos adiante, 

indício de que o tempo poderia melhorar nas próximas horas e amanhecer firme no dia seguinte. 

Quem os olhasse de fora, sem conhecer o pensamento de um e de outro, poderia imaginá-los 

dois seres estranhos, duas estátuas de pedra postas ali por uma circunstância qualquer, alheia 

aos seus respectivos passados, longínquos ou recentes. 

Ele voltou a falar, agora virando o rosto na direção dela: 

— Mais meio dia de chuva e o Jacuí não ia dar passagem. 

A mulher reagiu como se a conversa não fosse com ela. E, como reação ao premeditado 

distanciamento dela, ele ergueu o queixo e puxou ar para os pulmões, depois soltou-o com vagar, 

A 
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os olhos sempre fixos na estrada tortuosa. O homem suspirava, e esse gesto confirmava que ali 

não estavam dois seres estranhos, como poderia alguém em princípio imaginar. Havia de um o 

esforço para ser indiferente. De outro, uma luta bravia para quebrar essa efígie de indiferença 

que, na verdade, emulava mais desprezo e desdém do que propriamente falta de atenção. Assim, 

o repentino suspiro dele era algo par ir além da orgânica necessidade de abastecer o sangue de 

uma dose maior de oxigênio. O suspiro sugeria que ali, dentro daquele carro velho e gelado, 

prestes a ser ferido em sua dignidade a cada obstáculo vindo em sentido contrário, alguém trazia 

consigo um tipo de urgência bem maior e vital. 

“Embora as hienas também suspirem”, talvez dissesse a mulher, se sua postura deliberada n~o 

fosse a aspereza do silêncio intransponível. 

Enquanto isso, parecendo um animal machucado e lento, a velha Variant ganhava terreno, 

aproximava-se do rio rugindo terra abaixo, a vomitar temíveis jorros de água e espuma para a 

frente e para as margens. 

— Eu sou um canalha! — ele proclamou, seguindo-se outro suspiro. 

Ela não disse sim nem não. Nenhum movimento se viu do corpo ou dos músculos da sua face 

rosada ainda sob os efeitos do frio vindo da janela mal fechada. Ele virou-se para ela, depois 

voltou a mirar em frente, onde se desenhava, a poucos metros, a ponte de cimento quase 

tocando o nível do rio inquieto e transbordante. 

— Eu não presto — insistiu ele. — Eu não mereço a comida que como. 

A mulher olhava sempre na mesma direção. E é bem provável que, tomada pela raiva, nem 

prestasse atenção à paisagem, ao rio furioso correndo embaixo, à ponte onde o carro acabava de 

subir, muito menos às palavras dele, embora pronunciadas bem próximas de seu ouvido. 

— O que eu fiz não tem perdão. Sou pior que um cachorro sarnento. 

E ela sem esboçar qualquer reação, como se nada de extraordinário, ali ou a léguas de distância, 

fosse capaz de lhe alterar a fria dureza da alma. 

— Se ao menos tu concordasse, reagisse. Se me acusasse de alguma coisa, me agredisse, 

dissesse que sou mesmo um canalha, um cr|pula… Eu aceitava. 

Percebendo a inutilidade das palavras, abalado na sua honra, o homem parou o carro, puxou o 

freio de mão e desligou o motor. Após retirar a chave da ignição, abriu a porta e colocou o pé 

esquerdo para fora, sobre o cimento da ponte. Olhou em volta como se procurasse alguma coisa. 

E a mulher no mesmo lugar, quieta. Nem mesmo no momento em que ele abriu a porta e uma 

rajada de vento gelado penetrou no carro, ela demonstrou alguma contrariedade. Apenas puxou 

a gola do casaco para cima e se ajeitou no banco. 
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Irritado, ele desceu e caminhou até a margem do rio. Apanhou uma pedra, uma pedra grande, 

retangular, que ele, um homem alto e forte, teve dificuldade para carregar até o meio da ponte. 

Abriu o porta-malas, retirou uma corda de náilon azul-turquesa e amarrou na pedra. Não fosse o 

rugido forte da água passando embaixo, seria possível ouvir o som descadenciado de suas botas 

batendo sobre o escuro do cimento embarrado. Depois voltou ao carro, retomou seu lugar ao 

volante e se dirigiu à mulher, agora a encarando de forma direta. 

— Não vou ter coragem de olhar a cara das crianças quando chegar em casa. 

Mas ela não se mexia. E nada dizia também. 

— Não vou aguentar a vergonha. 

Apenas o rugido do rio se interpunha entre uma frase e outra dele. 

— Elas não merecem o pai que têm. 

A mulher virou o rosto em sentido contrário e acompanhou, através do vidro, o voo rasante de 

um pássaro em busca de comida, próximo à superfície da água barrenta. 

— Um canalha como eu não merece continuar vivendo. 

Ela não mudava a direção do rosto, voltado para o pássaro. 

— Diga às crianças que o pai ama elas de todo o coraç~o. Que n~o queiram mal o pai… — Faz 

uma pausa. — Não vou ter coragem de olhar dentro dos olhinhos delas quando chegar em casa. 

O pássaro, agora mais próximo do carro, continuava o seu voo solitário em busca de comida. 

— Diga a elas que eu era um canalha, eu era um pulha. É isso mesmo o que eu era — continuou 

ele, os verbos todos no passado, enquanto descia do carro —, eu era um pulha. Eu não te mereço, 

meu amor! — E os olhos dele se encheram de lágrimas. 

Desceu do carro e caminhou apressado para o meio da ponte, onde estavam a pedra e a corda de 

náilon azul. Apoiou as duas mãos na murada e olhou para baixo, para a água turva que corria, 

veloz e pesada, como se estivesse fugindo de um grande e terrível monstro. Com dificuldade, ele 

conseguiu empurrar a pedra para a beira da ponte, sob a murada de cimento, e começou a 

amarrar a outra ponta da corda na perna direita. Súbito, interrompeu o trabalho e retornou ao 

carro. Desprendeu o relógio de bolso da cintura, um relógio de prata com fundo de porcelana e 

números romanos, e estendeu o braço para a mulher. 

— Entregue para o Dionatan, de recordaç~o. Ele sempre gostou de brincar com o relógio. E isto… 

— meteu a mão no pescoço, por dentro da camisa de pelúcia, e retirou uma correntinha de ouro 

com a medalha de Nossa Senhora. — E isto é para Daiane. 
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Como a mulher não se mexia, ele largou os dois objetos sobre o banco e saiu. Quando estava 

quase chegando à pedra, deu meia volta, metendo a mão no bolso. Bateu a porta da Variant por 

fora, e enfiou a cabeça na janela. Estendeu o braço e colocou a chave na ignição. 

— É só pisar na embreagem e virar para direita que o motor pega. 

Dito isso, caminhou outra vez para onde estava a pedra. O rio continuava bravo, espumando e 

salpicado de galhos e troncos de árvores que desciam, velozes, leito abaixo, como atraídos pela 

boca feroz de um imenso redemoinho. Depois ele amarrou bem a corda no cano da bota e tirou a 

japona. Sentou-se na murada, de costas para o rio, ergueu uma perna, depois a outra, agora de 

frente para a água. A pedra era pesada, grande, uma pedra retangular, pedra-ferro, de basalto, e 

ele, sem ponto de apoio, tinha dificuldade para empurrá-la ponte abaixo. Mas conseguia 

movimentá-la, aos poucos, e quando estava quase na metade, quando a pedra começava a 

pender na direção da água, olhou mais uma vez para o carro. Nenhum movimento, nada parecia 

acontecer lá dentro. A mulher mantinha-se na mesma postura, o rosto para frente, num mutismo 

mais aterrador que as nuvens de chuva pesando no céu sobre os ombros do mundo. Com a mão 

direita, ele, então, segurou a pedra quase caindo, com a outra alisou o cano da bota, depois 

apalpou a corda como se quisesse conversar com ela, algumas formigas de asas saíam das tocas 

e começavam a sobrevoar o rio, pássaros famintos agitavam-se em voos rápidos para caçá-las, a 

correnteza rugindo a seus pés, a mulher dentro do carro tentava fechar a janela para evitar o 

vento gelado vindo do sul. E o que se viu a seguir, sabe-se quanto tempo depois, foi o homem 

puxar uma perna, depois a outra e pular de volta ao solo. Desamarrou a corda do cano da bota, 

enquanto a pedra pendia, perigosa, sobre a correnteza em fúria. Tão logo se desvencilhou das 

amarras, caminhou até o carro e abriu a porta. 

— Aquela pedra talvez tenha mais sentimentos que tu — ele disse, um tom magoado na voz 

tremida de medo. 

Um arrepio medonho lhe correu pelas costas, de cima a baixo. Podia estar morto naquele 

momento, sendo levado água abaixo, sabe-se para que buraco perdido da terra. 

— Pensei que essa tua brutalidade tinha um limite – ainda tentou argumentar. — Afinal, sou o pai 

dos teus filhos. 

Ela só não continuou na mesma posição porque, com a mão direita, precisou ajeitar outra vez a 

gola do casaco para se proteger do vento gelado que entrou quando a porta foi aberta. 

— Eu admito que sou um canalha, mas essa tua insensibilidade nem um animal selvagem tem. 

Girou a chave na ignição e acelerou com força para reaquecer o motor. Uma nuvem preta de 

fumaça saiu pela descarga. Depois ele deu a partida. 
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— Queria que tu soubesse que voltei atrás não por falta de coragem. Foi por causa das crianças. 

Minha vida não vale nada mesmo. Mas uma criança precisa de um pai, por mais canalha que ele 

seja. 

A Variant derrapou à saída da ponte, depois tomou o rumo correto da estrada. 

— Sei que te fiz sofrer… Mas quero que tu entenda que foi num momento de fraqueza.       

Este foi o único momento da viagem no qual a mulher deu mostras de que poderia expressar 

algum tipo de reação. Puxou um pouco de ar, talvez com a intenção de ganhar fôlego, mas foi só. 

Nada além de um ligeiro engolir em seco pôde ser delatado de diferente na solidez de seu 

semblante de pedra. Recompôs a aspereza do rosto e olhou para o vazio, como se nada tivesse 

ouvido, enquanto ele continuava fiel à tarefa de conduzir o carro sobre os repetidos buracos da 

estrada. E a velha Variant laranja, por sua vez, seguiu gemendo, sofrida, mal podendo andar em 

frente e suportar o peso da própria desolação. 

 

 

  



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

301 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINHAS PERNAS DESACOSTUMADAS AO SUCESSO 

ESQUECERAM DE PEDALAR  
R. TAVARES 

v.1, n.1 - fev/abr 2020 

Rodrigo Ungaretti Tavares nasceu em Bagé, em 1986. Reside atualmente em 

Porto Alegre e é autor de Andarilhos, Noite Escura, Contos Sangrentos, A 

tropeada e Ainda que a terra se abra. É também o idealizador e curador do 

FestFronteira Literária, festival de literatura que ocorre anualmente em sua 

cidade natal.  

 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

302 
 

ra verão de 1993 e mais uma vez eu era a atração da rua Luiz Mércio Teixeira. Todos já 

sabiam, deviam estar acostumados, mas mesmo assim perto das cinco da tarde a 

gurizada parava de jogar taco e sentava no meio fio, em frente a Igreja do Sétimo dia 

não sei de quem, pra assistir meu suplício. 

Todas as tardes, quando o sol já estava um pouco mais fraco, eu abandonava os quadrinhos e 

saía de casa com o mesmo objetivo. Ao lado, sempre estavam meus pais e meu irmão. Será que 

não estava na hora de eles desistirem daquilo? Eu colocava uma roupa velha, que pudesse sujar, 

umas joelheiras do time de vôlei do colégio e um capacete verde, que parecia da Segunda 

Guerra, e ia pro combate. 

Com as mãos pequenas empurrava a Caloi branca com detalhes em vermelho, herança do irmão 

colorado, e seguia para a via sem calçamento. Não conseguia nem olhar pros guris da rua, tinha 

vergonha. As meninas, mais compreensíveis, seguiam suas brincadeiras de corda e assistiam 

meu vexame diário apenas com o canto dos olhos. 

Naquele dia, com o céu pintado de rosa, daqueles em que as nuvens parecem ter se 

esparramado, como se tivessem passado uma vassoura de guanxuma para limpar o salão, eu 

senti que conseguiria. Levei a bicicleta pra rampa da garagem, posicionei de um jeito que o 

próprio declive me impulsionasse. Passei a perna direita por cima e me acomodei no banco, que 

fazia questão de deixar na posição mais baixa, com medo de me machucar. 

Segurei firme os punhos emborrachados do guidom, até que as juntas dos dedos 

embranqueceram. Testei os freios e encarei meus inquisidores. Impulsionei-me, dei uma 

pedalada e deixei que a bicicleta ganhasse velocidade ao descer a lomba, senti quando a roda 

encostou no chão de terra e aproveitei aqueles momentos de glória. Podia adivinhar os meninos 

surpresos, as gurias pulando e deixando a corda cair, sentia o olhar deles todos presos na minha 

nuca. 

No êxtase do equilíbrio, esqueci por completo que o impulso não duraria para sempre, as pernas 

desacostumadas com o sucesso esqueceram de pedalar e num primeiro buraco senti que a 

bicicleta perdia a estabilidade. O guidom passou a balançar desordenado e, com medo do pior, 

apertei as duas alavancas do freio. Podia adivinhar as risadas e apenas fechei os olhos antes de 

cair no chão – queria me enterrar num buraco, quebrar um braço, ou qualquer coisa mais grave. 

Quando pensei que escutaria os deboches de sempre, foram os gritos que me abriram os olhos. 

Todos gritaram pare, cuidado, me encolhi ainda mais e só entendi o que estava acontecendo 

quando senti que o carro freou encostado à bicicleta. Pelo silêncio de todos, pensei que tinha 

morrido. Até que, em seguida, meus pais correram pra me abraçar, e o resto das crianças 

explodiu em aplausos e gritos de alívio. Meu espólio de guerra foram apenas uns arranhões no 

queixo e o gosto de terra na boca. 

E 
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Daquele dia em diante, foi determinada a minha vitória e pude ficar lendo meus gibis até mais 

tarde. 
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smar, de calça branca, camiseta branca, mente branca. Nada pensava, apenas 

sentia o leve peso do violão nas costas e o sofrimento dos pés na calçada irregular. 

Nunca havia percebido as casinhas “porta e janela, porta e janela, porta e janela”. 

Essa sucessão, talvez, tenha-o deixado alheio a tudo e colaborado para o 

incidente. 

Ele caminhava rente à parede das casas quando, de repente, veio o susto: terminada a limpeza, a 

senhora joga o balde com |gua e o acerta em cheio. Foi um “deus nos acuda”. Os vizinhos 

chegando, a senhora se desculpando pretendia reaproveitar a água para limpar a calçada. 

Osmar, pensando no violão, é interpelado por um rapaz que morava ali ao lado e trazia roupas 

secas, enquanto um senhor contava sobre um fato similar sucedido em sua infância. 

Mas Osmar não escuta mais nada, é levado pela senhora para o que ela chama de quarto de 

banho – um banheiro velho, com tantos detalhes a observar. Pó de arroz, penico de ágata em um 

canto, banheira aloçada no outro, e assim por diante. Ele lembrou do banheiro da casa da avó: 

grande, só cimento, tudo cinza sem azulejos. Em um canto, uma prateleira coberta por uma 

cortina de pano em que sua avó guardava objetos que não estavam em uso. Quando criança, 

Osmar não resistia e vasculhava com os dedos rápidos. Lá encontrara um pedaço de jornal 

amarelado com um artigo sobre o então Presidente Getúlio Vargas e também havia uma 

fotografia antiga do centro da cidade. Só depois de adulto entendeu que aquela prateleira no 

banheiro não era misteriosa e nem guardava segredos, quer dizer, os segredos certamente 

existiam, mas os objetos ali guardados eram apenas indícios. 

Aproveitou que a senhora ainda estava lá fora com os vizinhos – papo de vizinho é sempre 

interminável – e caminhou pelo corredor comprido observando os outros quartos que não eram 

de banho. Em um deles deparou-se com uma antiga e majestosa “penteadeira” com espelhos de 

bordas trabalhadas. Os espelhos, de tão velhos, apresentavam pontos irregulares pretos. Um 

espelho que não espelha se recusando, talvez, a mostrar à senhora tantos e tantos sinais do 

tempo. 

Em cima da penteadeira, três perucas postas em pequenos pedestais. Também havia uma 

porção de objetos de maquiagem, caixinhas com pulseiras, braceletes e adornos para o cabelo 

como plumas e coroas, tudo muito colorido. 

Osmar houve o barulho de passos arrastados. Ela se aproxima e ao ver o rapaz junto à 

penteadeira lhe remete um olhar inquisidor, tão inquisidor quanto o dele. Por isso, a senhora 

logo explica que coleciona objetos antigos e rapidamente o encaminha para a porta de saída se 

desculpando mais uma vez pelo infortúnio e prometendo nunca mais atirar água ao léu. 

Osmar, a essas alturas, perdera a aula de música. Faz o caminho de volta para casa, e mais uma 

vez seu pensamento se perde entre as portas e janelas sucessivas da Rua Marcílio Dias. Aquele 

quarto; aquela penteadeira. Não. Não eram objetos fortuitos de antiquários. Ora, ora, mas é 

O 
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claro! Cedo ou tarde ele saberia mais sobre a vida da senhora. No quarto de banho esquecera 

suas roupas molhadas. 

Um sorriso daqueles em que a boca não demonstra, mas os olhos sim, toma conta de seu 

semblante. Osmar pega o violão, ali mesmo na rua, e dedilha antigas canções de cabaré, olhando 

os paralelepípedos irregulares, como se fossem o contorno de cabeças em teatro escuro e lotado. 
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 dia nascia sonolento na ilha da Torotama, ouvia-se o ranger dos barcos, o eco das 

aves, e a água roçava a saia na areia grossa. Na ilha cercada da Lagoa dos Patos, os 

barcos amanheciam guardados pela elegância das garças, seus delicados pescoços 

acompanhavam discretos os movimentos dos homens que se aproximavam. Os 

chinelos afundavam na areia molhada e eram puxados pelos fortes músculos das panturrilhas de 

Cleto, Aílton e Bento. Tinham a missão de atravessar a Lagoa em direção a cidade de Rio Grande 

para se reunirem com o prefeito e tratarem da cova única. O rebuliço por lá começou quando a 

prefeitura, por razões ambientais, proibiu enterros no solo e, para contornar a situação, construiu 

nove gavetas no cemitério que hospedava toda a ascendência e descendência da vila. Depois de 

dois anos, elas estavam habitadas por oito falecidos. Mas o que dava urgência ao caso é que três 

célebres nativos estavam entre a vida e a morte, e concorriam pela última vaga. 

Depois de se benzer com a água, Cleto saltou para dentro do barco, que ostentava na proa o 

nome da esposa Xirle. O coveiro Aílton foi o segundo; com a água nos joelhos, alavancou as mãos 

na borda do barco, ergueu-se até se sentar e, num giro pelo eixo do corpo, colocou as pernas 

para dentro, atirou os chinelos que estavam esmagados pelo elástico do calção e chamou Bento. 

Estava com a água pelos ombros, agarrou as mãos firme à borda, escorou o peito e, num 

impulso, só com a força dos braços, elevou todo corpo para direita, rodopiando pelo ar, 

contornando o barco e caindo com os pés cravados na madeira instável, um movimento 

olímpico. 

A missão era política. Exigiriam do prefeito a construção de mais covas. Demoraram menos de 

uma hora nas águas da lagoa para atracar perto da prefeitura. O prefeito, em fim de mandato, 

tratou de recebê-los com simpatia de candidato, disse que sabia sobre a questão, e estava 

fazendo o possível para remanejar recursos. Sugeriu alguns nomes de cemitérios que poderiam 

ser utilizados, mas desconsiderou o valor impossível de um cortejo fora da ilha, bem como as 

questões emocionais. A comunidade cultivava os mesmos hábitos fúnebres há décadas. Para o 

povo de lá o enterro digno justificava a vida difícil. 

“Todos os nossos mortos est~o espichados por l|”, disse o coveiro, mas o prefeito dava por 

encerrada a reunião. 

Sem perspectivas, embarcaram em regresso à Ilha. Cleto conduziu fumando um cigarro, curvado 

sobre a perna dobrada, enquanto a outra, ossuda, se equilibrava no soalho. Pensava na sogra 

Colástica, na roupa que ela passara, caprichada no cabide, sonhando o próprio cortejo. O coveiro 

acariciava o escapulário atado ao pescoço e receava que fosse obra do capeta não conseguir 

cumprir a promessa de enterrar o padre em Torotama, temia uma maldição. O jovem Bento 

curtia a viagem, sentia na pele a brisa e apontava vez ou outra um cardume. Pensava nos olhos 

verdes de Cristina, filha de Cleto, que o ignorava. Lembrou o avô, seu Dirceu, e a vaidade com 

que lhe mostrara a camiseta do Sport Club Rio Grande, time de futebol que torcia desde que era 

moleque. Desejava ser enterrado vestido nela, brasão no peito, conforme a tradição. 

O 
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Cleto, jogou a bituca na lagoa, encheu o pomo e decidiu que fariam uma reunião naquele dia com 

a comunidade. Resolveriam eles mesmos a situação. As palavras do pescador injetaram ânimo ao 

barco, e pareceu que a embarcação deslizava com mais rapidez. Logo que pisaram na Ilha, 

puxaram o Xirle para areia, e combinaram como se dividiriam para avisar sobre a reunião que 

aconteceria naquele final de tarde, na igreja. 

A igreja era uma caixa de cimento coberta por placas de zinco que dava a impressão de retalhos. 

No interior, havia cadeiras de plástico dispostas em filas, um altar de pinus e uma cruz pendurada 

com um Cristo em cerâmica. O lugar era definido por uma placa posicionada a cima da porta de 

entrada: Igreja Nossa Senhora de Aparecida. 

Xirle, a presidente da Associação de Moradores da ilha, se adiantou sobre a ida do marido à 

prefeitura e os efeitos nulos. Impacientes, deliberaram que a cova pertenceria ao primeiro que 

morresse. Xirle segurava nas mãos uma caixa de papelão com o intuito de arrecadar dinheiro e 

construírem eles mesmos novas gavetas. Entregou a caixa à Cristina que, sob a mira apaixonada 

de Bento, passou de má vontade entre as cadeiras. 

Na tarde seguinte, viajaram com destino à UTI da Santa Casa de Rio Grande. Cada um dirigiu-se 

ao leito do seu doente. Bem encostado na parede estava a cama de Dirceu. Tinha certa zanga no 

olhar fosco. Bento não tinha pai, morto em uma tempestade na lagoa que custou a vida de 

outros moradores. A mãe nunca se recuperou, tinha pelo marido um amor inaudito. Perdeu o 

gosto pela vida; foi deixando todos de lado, começou pelo sogro, depois esqueceu o filho, ficou 

muda, diziam que enlouquecera. Na borda da cama, Bento dava-se conta do pouco que lhe 

restava da família, e não pôde conter as lágrimas que enxugava com a manga comprida da 

camiseta do Sport Club esticada pela mão apertada. Contou, mesmo achando que o avô não 

ouviria, sobre a decisão na igreja e a cova única. Dona Colástica e o padre nem abriram os olhos 

na visita da ocasião. O coveiro rezou o terço e o volteou nas mãos duras do padre. Xirle penteou 

os cabelos da mãe, que dormia como morta. Saíram juntos, passaram pela capela do hospital e 

acenderam uma vela para cada doente. Quando estavam quase deixando o local apareceram 

duas enfermeiras chamando por Bento. 

“Você é o respons|vel pelo senhor Dirceu?”, disse uma delas. 

“Sim, sou o neto dele.” 

“Ele retirou o tubo de oxigênio, quase foi a óbito!” 

“E como ele est|?”, entendendo logo que o trapaceiro tentava ficar com a vaga. 

“Conseguimos entub|-lo novamente, está fora de risco. Durante a visita ele manifestou algum 

tipo de reaç~o? N~o foi você que retirou o tubo, né?” 
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“N~o, eu n~o faria isso nem se ele me pedisse, n~o posso fazer isso!”, disse com raiva do avô. O 

velho além de querer deixá-lo naquele mundo já quase sem família, ainda o incriminaria. Que 

família! 

“Se vier amanh~, tente n~o aborrecê-lo.” 

Saíram as duas olhando de soslaio, cheias de desconfiança do rapaz. 

Bento pulou no barco desconcertado, não falou nenhuma palavra a viagem toda, conduzia o 

barco calado. Percebeu o olhar enviesado de Cleto e Xirle. Seu Aílton alisava o escapulário do 

pescoço. Bento olhava aquelas águas com vontade de se juntar aos peixes, que não precisavam 

de cova. 

“Vamos fazer nova reuni~o e decidir quem dos três merece a vaga, caso um deles morra antes 

ter| que ser enterrado fora da Torotama. Decidiremos no voto”, disse ela. 

Bento e seu Aílton não tinham nada a dizer, já estava decidido, dessa vez o local da reunião seria 

o cemitério. 

As gentes foram chegando, o sol estava se pondo num verde-amarelado que contrastava com as 

grades azul turquesa. Todo aquele colorido dava ao lugar uma impressão cômica, agravando a 

melancolia. Dessa vez sem alardes, em respeito aos finados, foram se chegando, miúdos, 

sentaram-se os mais velhos em bancos de concreto, os jovens no chão. Usavam lanternas para 

iluminar. Xirle comandava a sessão. Explicou sem detalhes, visto que sua palavra sempre parecia 

mais sábia que a dos demais, que deveriam evitar uma morte forçada em função da vaga única e, 

por isso, deveriam eles mesmos julgar quem a merecia. Fora um que outro protesto, Xirle passou 

a palavra a seu Aílton para a defesa do padre. 

“Nosso querido padre t| com a gente h| tanto tempo, ajudou a encomendar o corpo de tantos aí, 

pode ser que eles se revoltem se ele for enterrado longe. Eu vou ser o primeiro a pegarem, tô 

sempre aqui. Não acho isso certo, era que mais tinha bondade, se dedicou a nós todos sem pedir 

nada. E os batizados? Todos vocês! Capaz de Deus nos descomungar, o limbo, corre risco de 

inferno.” 

“Mas pensem…, disse Xirle, “minha m~e foi parteira dos mais de oitenta que vieram de repente, e 

deu vida a onze, o padre não pariu nenhum. Até Deus ficaria duvidoso entre os dois. Diga você 

Bento, o que tem para defender seu admir|vel avô Dirceu?” 

“Bem…”, disse Bento sem convicç~o. “Foi um grande pescador, ensinou a muitos aqui a arte da 

rede, da minhoca, da remada, uns dribles de futebol…” 

No meio deste gaguejar ouviram um barulho de bicho grande na mata atrás do cemitério. Todos 

olhavam para lá, apontaram as luzes. 
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“Xiiiiii….”, Cleto fez sinal de silêncio quando começou um agito. 

As luzes da lanterna cruzaram os altos arbustos como se os cortassem, e se pôde ver, ainda de 

relance, um vulto grande e negro. É comum acreditar que a morte ronda cemitérios. Seu Aílton 

dizia que a vira, tinha imensas mãos cravejadas de verrugas. Havia mais relatos, sempre as voltas 

com as tumbas. Naquela noite sem lua, todos admitiram o vulto, e talvez pela indecisão sobre o 

voto, começaram os sussurros que ganharam força de verdade: é Ela, só pode ser, Ela é quem 

quer decidir, se ouvia de cá e de lá. 

Cleto pensou em defender Xirle, estufou o peito, pegou uma pedra e apressou-se em chegar 

perto da mata. O coveiro armou-se de uma pá. Bento sempre carregava um facão, presente do 

avô ao pai, sua única herança, e tirou do sabre exibindo-se para Cristina. Incentivados por todos, 

saíram em direção ao vulto. Cleto foi na frente, Bento e o coveiro fazendo a escolta. 

“Ali se reúnem as almas”, diziam apontando para o local. Cleto abriu caminho no mato, de 

repente foi surpreendido à sua frente por um corpo grande, coberto de preto. Assustou-se, 

soltou um grito histérico e atirou com força a pedra. Aílton saltou na frente de Cleto e, segurando 

o cabo da enxada com as mãos, bateu duas vezes no que devia ser uma cabeça pelo som da 

pancada. O negócio desabou. Então, sem que tentassem reconhecer o que atacaram, Bento 

pulou com olhos iracundos como nunca se tinha visto. Ajoelhou-se em frente à massa negra 

desfalecida e enfiou uma vez o facão, depois duas, três, quatro e mais duas. Sete facadas. Era 

sangue que jorrava por todo lado, era sangue que cobria Bento, era tanto que nem era mais ele 

mesmo. Caiu ao lado, largando o facão, chorou choro soluçado de criança. Dava para ouvir lá do 

cemitério, onde começava o tumulto. Cleto e Aílton arrastaram o corpo para fora da mata em 

direção ao povo, um rastro grosso de sangue. Largaram o corpo morto no cimento, o povo 

aproximou-se para espiar. Xirle se ajoelhou e tirou o capuz, não reconheciam aquele rosto com a 

barba e todo o esto encharcado de sangue. Arranjaram um balde com água e largaram sobre o 

rosto. Um velho de cabelo e barba brancas e algumas poucas verrugas nos nós dos dedo. 

Ninguém reconheceu. Imediatamente começaram a rezar como um canto. Xirle pediu silêncio, 

ergueu as mãos sobre o corpo morto. 

 “Matamos a Morte!” 

Alguns acreditaram terem mesmo a matado. Outros que era apenas um ermitão, um fugitivo, 

um messias, um demônio. Tudo se pensou, nada se disse. Pensaram que seriam os três acusados 

por aquela morte. Unanimemente decidiram dar ao falecido enterro digno, mais por medo que 

por compaixão. Usariam para isso a última cova. 

O corpo foi velado em cima de um banco de concreto. Na manhã seguinte improvisaram um 

caixão e seguiram o cortejo como de um ente querido. Depois de fechada a sepultura, a inscrição 

desenhada com arame no cimento mole tinha data e nome: Mãos-de-verruga. Dividia a gaveta 
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com Mínimo, Inocência e Pau-brasil, nomes únicos, porque lá na Torotama todos se conheciam 

por um nome só. 

Fato raro aconteceu na UTI da Santa Casa: os pacientes da ilha se recuperaram na mesma noite, 

sem risco de morte. 

Bento, no entanto, passou dois dias desaparecido. O primeiro a vê-lo foi Aílton. Chegou ao 

cemitério carregando um trole com tijolos e cimento. Nada dizia, descarregava e saia de novo, 

voltava mais tarde. Por noites construiu sozinho três novas covas. Ao final, carregou, como ele, o 

carrinho vazio. Sabe-se que passou a cuidar da mãe e do avô com dedicação exclusiva. Ganhou o 

respeito da Cristina, mas nada fez, permanecendo tão mudo quanto a mãe. Desde aquele dia 

ninguém mais morreu em Torotama. O prefeito de Rio Grande mudou, mas os moradores não 

pleitearam novas gavetas. Virou promessa, todo ano na data do ocorrido eles prestam 

homenagens ao Mãos-de-verruga. Cantam, dançam, bebem e rezam, e os pescadores contam 

histórias sobre como os torotamenses mataram a morte. 
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ico tinha os olhos acostumados ao chão. Uma pedra diferente, uma figura de chiclete, 
um papel de bala, uma tampinha de garrafa, qualquer bugiganga poderia fazer parte 
de uma coleção. Em época de eleições, o garoto corria atrás dos carros que entupiam 
as ruas de panfletos. Quem não gostava disso era Dona Cenira, que implicava com as 

dezenas de caixas empilhadas no quarto do filho. 

Mas, ao contrário do que se possa imaginar, ele era muito organizado. Cada caixa de sapatos era 
revestida de papel pardo, doado por Dona Olga, proprietária da farmácia, que possuía uma 
coleção de perucas e unhas postiças e simpatizava com o comportamento obstinado do menino. 

A mãe dizia que, assim que ele arranjasse uma namorada, a mania desapareceria. Dito e feito. 
Adolescente ainda, o primeiro beijo roubado na saída do colégio fez o acúmulo de caixas no 
quarto parecer ridículo. Para surpresa de Dona Cenira, elas pararam no caminhão do lixo. 

A primeira decepção amorosa provocou nele um profundo lamento pela perda de seus 
guardados. Caminhando a esmo, remoendo suas amarguras, parou em frente a uma tabacaria. A 
vitrine decorada exibia diversos produtos e novidades da loja. Um objeto quase insignificante lhe 
chamou a atenção, uma caixa de fósforos com a estampa de jovem guerreira. Entrou. Perguntou 
o preço. O balconista, um homem sério e magricela, respondeu que aquela era uma edição 
comemorativa e, por isso, custava cinquenta vezes mais que uma caixa de fósforos comum. Eram 
importadas da França. 

O rapaz segurou o pequeno objeto, balançou entre os dedos para conferir se estava cheia. 
Encantou-se com aquela figura determinada. Sobre uma nuvem, segurava uma lança numa das 
mãos e trazia uma espada na cintura. Raios luminosos envolviam sua cabeça. Uma mistura de 
mulher-anjo. 

─ E então, vai levar? ─ esbravejou o atendente. 

─ Sim ─ respondeu Nico do fundo de seus pensamentos. 

Entregou o valor ao empregado da tabacaria e ganhou a rua. 

Ali começou sua perdição. 

Se Dona Cenira achou ruim as caixas de papelão, imagine agora as centenas de caixas de fósforos 
espalhadas pelo dormitório. Sim, ele não se contentou com a primeira. Sua busca foi além. 
Descobriu que, através daquelas embalagens, a história de um país poderia ser contada. 

A maior parte do seu salário destinava-se à compra de caixas de fósforos vindas do Brasil inteiro. 
Só não foi despedido, porque ocupava um cargo em repartição pública e ninguém se interessava 
em supervisionar sua produção. Os poucos amigos que conquistou no ambiente de trabalho lhe 
trouxeram, como lembrança de viagem, suas caixas mais raras: Uma do início do século, em 
homenagem a um sultão árabe e que trazia uma imagem de Maomé, outra com a seriedade de 
Stalin e uma com a efígie do Papa Pio XII. 

N 
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Enfim, o negócio tomou um vulto que Nico não mais conseguia controlar. O quarto ficou 
pequeno. As caixas de fósforos começaram a se espalhar pelos demais cômodos da casa, para 
desespero da mãe, que não sabia mais como tirar o pó de tudo aquilo. Não via a hora de ele 
encontrar uma moça direita, ajuizada e que pusesse fim àquele pesadelo. 

No entanto, a vida amorosa de Nico era tão ardente quanto um palito de fósforo apagado. Não 
tinha, na verdade, um interesse maior por outra coisa que não a sua coleção. Nem por isso se vá 
pensar que fosse um homem desinteressante. Ao contrário. Tinha estabilidade profissional, filho 
único, casa própria e bem-apessoado, muito embora não aparentasse nenhuma vaidade. 

Mesmo não tomando conhecimento, começou a ser disputado pelas colegas desejosas em 
abocanhar um bom partido. A mais empenhada era Joana. Com jeito decidido e positivo, 
achegou-se para os lados do fleumático Nico. Quando percebeu, ela já havia se instalado na vida 
dele. Com intenções definitivas. 

Os fatos sucederam sem causar-lhe muito impacto: A primeira visita de Joana à mãe, o noivado, 
o casamento, a mudança na casa para abrigar mais uma pessoa. Aos acontecimentos somaram-
se caixas de fósforos, agora agrupadas por países de origem e coladas em molduras de quadros, 
que foram espalhadas pelas paredes da casa. 

A coleção começou a chatear Joana durante o primeiro inverno que passaram juntos. A umidade 
deixava a casa impregnada de um nauseabundo cheiro de pólvora molhada. Esse foi o estopim 
para a série de reclamações que se desprenderam da boca da jovem esposa, decidida a colocar 
fim na loucura do marido. Faria o impossível para que ele acordasse para a vida, mudasse por 
completo e lhe desse mais do que as migalhas de carinho até então recebidas. 

No entanto, a morte de Dona Cenira fez Joana perceber que a atenção de Nico se voltava mais 
para sua coleção do que à vida real. A velha senhora teve a vida interrompida sem mais nem por 
quê. Foi dormir e não acordou. 

─ Morte boa ─ disse ele olhando para uma pilha de caixas de fósforos chegadas pelo correio no dia 
anterior. 

─ Mas não deixa de ser morte ─ disse Joana entre lágrimas. 

Durante o velório, Nico se mostrou distante, sem dar conversa a ninguém. As amigas de longa 
data de Dona Cenira murmuravam que aquilo era consternação, abalo pela perda da querida 
mãe. Argumento que Joana até poderia aceitar, não fosse o fato de vê-lo aproximar-se do 
candelabro no qual o padre acabara de acender três velas, justo quando iniciavam as exéquias, e 
discretamente colocar no bolso a caixa de fósforos utilizada pelo sacerdote. 

O desassossego chegou ao limite, quando Joana descobriu estarem no vermelho. 
 
A morte da sogra demandava algumas decisões que a nora teve de tomar. Pediu licença por dois 
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dias da repartição e, ao ficar sozinha em casa, resolveu entrar no quarto da falecida para definir o 
que fazer com seus pertences. 

Esse era o único cômodo livre das malditas caixas de fósforos. Encaixotou as roupas. Levou-as 
para a sala. Ligou para uma entidade beneficente, que buscou a doação logo depois do meio-dia. 
Fez uma mudança significativa no antigo quarto. Ali seria o seu refúgio. Porém, na inocente 
gaveta do criado mudo, encontrou algo que a fez perder o chão, um calhamaço de faturas de 
empréstimos vencidos realizados pela sogra na tentativa de saldar os gastos do filho e, como se 
não bastasse tudo isso, uma hipoteca da casa. 

Joana assemelhou-se a um bicho ferido. Seria capaz de agarrar o marido pelo pescoço se ele 
aparecesse na sua frente. Cambaleou até a sala. Emitia grunhidos ininteligíveis. Cega de raiva, 
num impulso primitivo, arrancou as molduras cheias de caixas de fósforos das paredes. Quanto 
mais despedaçava as embalagens, mais os soluços se libertavam da sua garganta. Jogava-se 
pelas paredes e colocava por terra o motivo de sua ira. Um furacão parecia ter invadido a casa e 
não deixado pedra sobre pedra. E, para completar o cenário de guerra, num átimo de loucura, 
riscou um palito, dando início ao fogo que tomou conta do ambiente altamente inflamável. 

Nico desceu do ônibus a uma quadra de casa. Não precisou caminhar muito para avistar a 
movimentação na rua. Correu ao perceber a fumaça escura se desprendendo de sua residência. A 
multidão abria-se para dar passagem ao homem desesperado que, de quando em quando, 
gritava fora de si: 

 ─ Joana. 

─ Pobre homem ─ disse Dona Olga, a farmacêutica. ─ Não bastou a mãe, agora perde aquela 
santa esposa, t~o novinha… 

 Chegou frente à casa a tempo de ver o carro de bombeiros dobrar a esquina com as sirenes 
ligadas. Dois vizinhos tentaram segurá-lo, mas ele livrou-se com um safanão, jogando-se contra 
a porta em chamas e entrando, enquanto chamava cada vez mais alto: 

─ Joana. 

Todos ficaram apavorados com a tragédia que se abateu sobre tão pacata família. Torciam para 
o homem conseguir sair com vida do incêndio e, quem sabe, salvando a jovem esposa. 

─ Uma paixão sem limite! ─ disse uma senhora com um terço enrolado no pulso. 

Os bombeiros direcionaram as mangueiras para a casa em chamas. Uma viga despencou, no 
exato momento que o homem saiu porta a fora tossindo e caiu desmaiado logo à frente. 

Os curiosos se aproximaram; os bombeiros acionaram os jatos de água que bateram fortes 
contra as chamas para que não se espalhassem. 
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─ Não conseguiu ─ lamentou uma velha amiga de Dona Cenira, enquanto se aproximava de Nico 
que jazia inconsciente. Percebeu algo na mão do homem. Abaixou-se e pegou o objeto. 

Uma caixa de fósforos. 

Com a estampa de Joana D’Arc. 
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láudio, o engenheiro, passa uma hora na frente do espelho experimentando 

maquiagens, colares, pulseiras, anéis e, quando está satisfeito com o que enxerga, 

coloca os tênis sujos, as calças rasgadas e vira Cláudio, o punk. Rodrigo e Jaque 

passam na sua casa, os dois também vestidos de maneira cuidadosamente 

desleixada, e o grupo vai para a Osvaldo Aranha. É uma noite muito aguardada e especial: 

quando eles abandonam as suas facetas sociais e encontram-se com o espírito de revolta ao 

sistema que foram forçados a seguir para terem uma existência confortável, com todos os bens e 

vantagens proporcionadas pelo dinheiro. Ninguém nunca saberá a verdade: no dia a dia, eles são 

punks disfarçados que imitam cidadãos ordeiros e cumpridores da lei. 

Estacionam o Audi bem longe do lugar da festa e atravessam as quadras silenciosas do Bom Fim, 

encontrando no caminho transeuntes distraídos levando cachorros para espargirem mijo nas 

árvores, adolescentes de celular na mão esperando o táxi, crianças contemplando com olhos 

arregalados aquele estranho cortejo que desliza pelas calçadas em um rasgo colorido dentro 

dessa realidade cinza chamada de mundo. Caminham em silêncio, olhando para os lados; 

esqueceram que os bandidos não costumam assaltar punks, conhecidos por não carregarem 

dinheiro, apesar do grupo estar com cartões de crédito platina e gold, além de uma quantidade 

significativa de dinheiro em notas mínimas e amassadas intencionalmente logo após o saque dos 

caixas eletrônicos, para dar maior consistência ao disfarce. 

Na porta da casa noturna, uma roda de silhuetas vestidas como eles. Ainda estão distantes, mas 

a música encapsulada dentro das paredes lhes saúda com promessas roucas de rebeldia e 

inconformidade. Sem querer, os três punks aceleram o passo, ansiosos para mergulharem 

naquele ambiente de luta contra o sistema, de ofensa aos padrões socialmente constituídos, de 

discussões furiosas contra os grilhões que sufocam as pessoas. Depois voltarão para as suas vidas 

normais, mas, hoje, é noite de serem radicais. Cláudio coloca um Halls preto na boca e chupa, 

apressado, enquanto a casa noturna prolonga olhos luminosos de azul e vermelho na direção das 

ruas, procurando novos corpos para sorver em meio às suas pinturas desbotadas que 

conheceram dias melhores. 

*** 

Era uma tarde modorrenta: colunas de vapor destacavam-se da relva quebradiça, um amarelo 

pálido onde outrora vicejara o verde. Até os mosquitos pareciam deslocar-se com lentidão por 

entre os cavalos a ruminar debaixo das raras árvores. O sol incinerava o mundo com seu olho de 

fogo, e foi neste momento que os dois homens surgiram na estrada. Caminhavam devagar, 

julgando-se protegidos pela sombra dos chapéus, mas o dia queimava até por baixo das roupas. 

Quando estavam mais próximos da sede da estância de Dom Manuel Costa, foi possível ver os 

seus traços surgindo por entre o vapor translúcido que emanava do chão. Um deles não devia ter 

mais de quinze anos; o rosto não exibia barba, a pele frágil de quem não estava acostumado às 

lides campeiras. O outro era um velho amparado em uma haste de madeira, com um grande 

C 
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corte que corria do supercílio esquerdo, passando sobre os olhos e o nariz, para sumir quando 

adentrava no couro cabeludo; os olhos esbranquiçados ainda guardavam o rastro da lâmina que 

os percorrera. 

A dupla aproximou-se da varanda e ambos depuseram seus chapéus em respeito. Pediram 

estadia por uma noite e Dom Manuel concordou, dizendo que seriam bem vindos entre os peões. 

Após agradecerem, os dois se afastaram na direção do galpão; de um lado do velho, estava a 

improvisada bengala e, do outro, o rapaz segurando seu cotovelo, desviando-o de buracos e de 

pedras inoportunas. 

*** 

O mundo era feito de raiva e de declarações cuspidas contra as paredes em forma de música; no 

caminho, estavam as pessoas. Os corpos ondulavam e pulavam na pista de dança, às vezes 

trocando empurrões e socos, todos submetidos à melodia impregnada de fúria, com acordes 

agudos, baterias pulsantes, palavras vociferadas em meio a uma torrente de palavrões. 

Cláudio afastou-se por momentos da pista de dança; o corpo estava agradavelmente dolorido, 

enquanto o suor descia por entre seu couro cabeludo. A maquiagem continuava intacta; tinha 

pesquisado muito para encontrar um produto mais resistente e que não se desfazia tão fácil, 

valera a pena cada centavo investido. Sentia-se vivo e repleto de energia; a música entrava pelos 

seus poros sussurrando-lhe que era imortal, que era invencível, que era o senhor do mundo. Ao 

seu redor, via grupos gritando entre si, enquanto algumas pessoas se entorpeciam e outras se 

esfregavam com volúpia. Estava em Sodoma, um local sem leis, sem hierarquias, em que até 

mesmo Deus olhava para o lado, ciumento por não ter sido convidado. 

O olhar vagava por entre seu território quando percebeu, em um canto, perto de uma pilastra, a 

menina com quem tinha ficado no mês passado (Maria Fernanda, loira, olhos verdes-clichê, cara 

de lagartixa, um aparelho de dentes que fizera questão de esfregar com a sua língua). Na frente 

dela, estava um cara, um obstáculo de casaco rasgado ostentando o símbolo do Misfits, e ele 

tentava engoli-la pela boca: a língua dele estava passeando entre o aparelho de dentes que 

pertencia à Cláudio e, assim, com passos decididos, famintos, ele se aproximou do casal para 

pegar de volta aquilo que lhe pertencia. 

*** 

A noite chegou, trazendo alívio para o dia em que o sol declarara guerra aos homens. Os peões 

voltaram do campo, barulhentos, agitados, ansiosos por uma bebida, talvez um pouco de 

música, com certeza algum descanso. No canto do lugar, a dupla de recém-chegados mantinha-

se à distância dos desconhecidos, que trocavam gritos e risadas; o rapaz servia o velho, 

colocando comida na sua boca, servindo-lhe água, limpando-lhe o rosto. 
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A vida no campo era dura e, depois de tanto sol na cabeça, os homens precisavam relaxar. Era 

como se o calor tivesse ingressado em partes outrora congeladas pelo minuano, trazendo à vida 

antigos sentimentos, rancores deixados no passado. Todos ali se conheciam, menos a dupla de 

desconhecidos que chegara à tarde; concentraram-se neles, prestando atenção na subserviência 

com que o menino se comportava em relação ao velho. Muitos deles ali não tiveram pais a lhes 

criarem; todos receberam a criação selvagem dos campos, as aulas ásperas da natureza, os 

ensinamentos brutais distribuídos pelos safanões dos homens e mulheres mais fortes. Poucos 

dos peões tiveram o privilégio de uma família e, entre eles, ainda menos foram os 

verdadeiramente amados. O mundo das lides campeiras transformara-os em pessoas amargas, 

duras, que viam qualquer mínima gentileza como fraqueza, que entendiam somente a honra e a 

masculinidade como valores a serem respeitados. 

O rapaz servia o velho com amor, cuidando dele quase como se fosse uma filha, e isso era 

ofensivo para pessoas como o Bugre Matias, um homem magro que carregava a morte de outras 

quinze pessoas dentro da sua sombra, com cicatrizes que atravessavam o corpo xucro como se 

fossem as linhas de uma mão. Sentado no canto, o Bugre Matias olhava a dupla com seus 

minúsculos olhos de cascavel, esfregando as mãos precocemente envelhecidas. Os demais peões 

conversavam entre si e uma que outra risada mais debochada escapava do grupo, tendo o rapaz 

como alvo. Ele fingia ignorar as piadas; o velho, contudo, sofria em silêncio, cada risada entrando 

no seu corpo como um punhal, a mão apertando o braço do filho com força. 

*** 

Cláudio bate no ombro da jaqueta do Misfits: larga ela, cara, larga. Por segundos a boca nojenta 

se despega de Maria Fernanda, não enche, caralho, vai pra puta que pariu. A música se mistura 

com o trio, insinuando impulsividades. Cláudio segura o braço do outro e o afasta com um 

repelão: eu mandei tu largar fora, porra! Maria Fernanda ergue os olhos perdidos na sua direção, 

sorrindo de forma idiota, e canta uma música infantil que ressoa em meio ao salão com a 

assustadora nitidez dos desvairados. Com olhos injetados, o jovem encara Cláudio de forma 

direta: braços com marcas roxas, nariz em carne viva, bafo mentolado e enjoativo; heroína, 

cocaína e maconha, o pacote completo. Maria Fernanda ri, imbecilizada, dona Chica-ca-ca 

admirou-se-se. Cláudio recua um passo e coloca o dedo em riste diante do piercing no nariz do 

Misfits: vai embora, cara, a guria é minha! Olha Maria Fernanda e, por um breve segundo, tem 

dúvida se vale mesmo a pena: os bicos marrons dos seios espiando por entre a camisa apertada 

acabam o convencendo. 

*** 

A passividade do jovem irrita o Bugre Matias mais do que imaginava. Não é assim que alguém de 

respeito se comporta, cuidando de outros homens. Não tem filhos – pelo menos não de forma 

voluntária, deve ter emprenhado alguma das mulherzinhas que pegou por aí –, mas sabe que 

nunca é tarde para ensinar um homem a ser digno, a ser macho. Ele vai até agradecer. Levanta-
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se e chega perto da dupla. O rapaz levanta seus olhos imberbes de maldade e ele rosna: guri de 

merda, tu é uma mulherzinha pra tratar o velho deste jeito? Para agora ou vamos lá no pátio e eu 

te mostro o que é ser homem de verdade. 

O silêncio espalha-se dentro do galpão. Todos esperam os próximos movimentos, fingindo 

indiferença, mas atentos. O rapaz olha para os lados antes de encarar a forma ameaçadora que 

está na sua frente e só então responde: 

– Venho de muito longe. Sou o único sobrevivente da família: o resto foi assassinado pelos 

castelhanos, com exceção do meu pai. Se morrer hoje, a nossa linhagem acabará, e meu pai, um 

homem cego, ficará sem o único braço que lhe conforta, sem ninguém para lhe cuidar. Sou o seu 

guia durante as noites que enchem a sua vida, a última alegria que Deus lhe deixou; em mim ele 

se apoia, se firma, descansa. Tudo o que lhe resta é morrer e, enquanto isto não ocorre, preciso 

da vida para servi-lo. Não fico envergonhado de pedir misericórdia, mas prefiro ser seu escravo a 

aceitar este duelo. 

A última palavra mal tinha saído dos seus lábios e a cusparada certeira de Bugre Matias acertou-

lhe o rosto, cobarde de merda! O homem olhou os outros ao redor e deu as costas lentamente. 

Na saída do galpão, sem se virar, murmurou, vou te esperar aqui fora, cobarde, e foi engolido 

pelo mormaço da noite. 

*** 

As caixas de som continuam vomitando sons distorcidos. Misfits aproxima-se de Cláudio e 

encosta a boca no seu ouvido: sai fininho, seu merda, senão vou te esvaziar. Uma espetada na 

barriga: ele tem um canivete. Como entrou ali armado? Mas o gato-to-to não morreu-reu-reu. 

Empurra Misfits para longe e, quando fala, é com a voz grossa e alta que suplanta qualquer 

dúvida, a voz categórica: tô te esperando lá na rua, filho duma puta. Vira-se e vai na direção da 

porta. Com o canto do olho, percebe Rodrigo e Jaque distraídos, bebendo cerveja em meio a 

outros jovens vestidos como eles, e então sai para a rua, onde o vento discreto faz estremecerem 

as árvores do parque próximo. 

*** 

Dentro do galpão, o silêncio se sentou entre os peões quase como se fosse uma presença física. 

Alguns mateavam, evitando virar-se para o rapaz. Outros mastigavam as respectivas comidas, 

olhando os próprios pés. 

O jovem foi esfregar os lábios do pai e ele afastou a sua mão com um gesto brusco, antes da voz 

trêmula preencher o galpão em meio aos sons dos sapos distantes: 
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– Choraste em presença da morte, diante de estranhos? O cobarde não descende do forte, então 

não podes descender de mim! Eu, que enfrentei um bando de castelhanos sozinho, não posso ter 

por filho um homem que prefira a escravidão no lugar da morte digna. 

O rapaz manteve a cabeça abaixada. Os peões continuaram inertes, fazendo de conta que não 

estavam presenciando aquela cena. 

– Cobarde! – o velho rugiu com voz rouca: – Que sejas rejeitado pela morte na guerra, e pelos 

humanos na paz! Que não encontres amor entre as mulheres, e muito menos amizade entre as 

pessoas! Condeno-te a passar a existência sem encontrares a doçura do dia, a meiguice da 

aurora, ou mesmo um descanso! – os grilos fizeram um silêncio assombrado no meio da noite 

enquanto o velho recuperava o fôlego: – Nenhum tronco ou pedra servirá de conforto para tua 

fronte! Que a teus passos a relva se torre, que os prados murchem, que a flor desfaleça! Que o 

regato limpo seja conspurcado pelos lábios indignos de onde deságua a covardia, que ele se 

torne um lago impuro repleto de vermes nojentos! – O jovem soluçou, as faces rubras, as mãos 

retorcendo-se: – Rezo para que passes fome, para que sejas miserável e sedento, para que nossos 

ancestrais jamais lhe falem nos sonhos! Sê maldito, e sozinho na terra, pois que a tanta vileza 

chegaste ao chorar diante da morte que, cobarde, meu filho não és! 

O jovem engole em seco, sem coragem de erguer a cabeça, prostrado pela veemência do seu pai. 

Os peões acompanham a cena com olhares dissimulados. No pátio, a escuridão espera. 

*** 

Na calçada, garoa cai sobre os carros. Faróis indiferentes percorrem a noite. Cláudio espera o 

jovem, rezando para que ele não apareça: está sem nenhuma arma, vai ser uma vítima fácil. Ao 

mesmo tempo, sabe que, se Misfits não aparecer, vai buscá-lo. Existem momentos em que a 

lucidez desaparece e tudo o que resta para um homem é a sua honra, essa veste velha e 

inconveniente que exige ser lavada com sangue. Lembra dos olhos de Maria Fernanda, do batom 

borrado lambido pela língua de lagartixa, atirei o pau no gato-to-to, os bicos dos seios, a 

minissaia curta. 

Maria Fernanda não vale uma luta, nenhuma pessoa merece uma luta. Por três vezes pensa em 

desistir, deixar para lá aquela loucura, mas continua parado, à espera. Cada pessoa que sai do bar 

é um suplício, todas parecem ter o rosto de Misfits. Cláudio, o punk, espera, enquanto Cláudio, o 

engenheiro, reza para que a morte não saia e fique lá na pista de dança agarrando os peitos e a 

bunda de Maria Fernanda. 

*** 

O jovem chora longas, silenciosas lágrimas. Em seguida, pega a faca que está na cintura do seu 

pai, beija-o na testa e sai para o pátio. 
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O velho continua sentado; suas rugas perdem-se entre as lambidas das chamas da fogueira. Os 

peões tentam adivinhar o que acontece fora do galpão, mas o vento intromete-se entre as 

tábuas, trazendo consigo o silêncio da noite. 
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ceita um mate, compadre? – perguntou Manoelita, ao velho que batera à porta. 

— É o jeito, já que foder ninguém quer – respondeu o arriado, arrastando as 

alpargatas e se encaminhando para dentro do rancho. 

Fez que não ouviu, a pinguancha. Sabia das bagaceirices lá dele. Era só maneira de 

falar, de fazer troça, mais nada. Nunca se soube que tenha passarinhado alguém, à força. Era 

tudo garganta. Pândega. Gabarolice. Bobageira. Foi à cozinha, ele de atrás. Encostou o umbigo 

na pia, e, tirando o pé direito do surrado chinelo, apoiou-o um pouco acima da canela esquerda, 

formando um quatro e levantando levemente o vestidinho florido. Aproximou a chaleira do bico 

da torneira, deixando que a água vertesse, não muito forte. O movimento do corpo provocou-lhe 

um leve bambolear nas nalgas. O guasca, já abancado num mocho de três pernas, com os 

cotovelos apoiados no vermelho xadrez da toalha de mesa, ergueu os olhos e apertou a visão – 

para ver melhor: E esse tundá, hein? Uma belezura! Eu, com uns dez anos a menos, te derrubava 

nos pelegos, disse. Noelita continuou em silêncio. O velho deu de ombros, descansou o chapéu 

de feltro sobre a mesinha quadrada, e da guaiaca foi tirando, bem devagar, os avios para fechar 

um campeiro. A chinoca prendeu a melena em birote, bem no cocuruto. Cabelos lisos e negros. 

Gadelha de espanhola. Uma bela china, pensou o taura.  

— Mas e que tal o Amâncio? – perguntou o gabola. 

— Anssim anssim – respondeu a melenuda. — Andou com garrotilho. Arribou, e agora tá no 

chibo. 

— Tem que meter – disse o velho. — O negócio é meter, nem que entre dobrado –  gargalhou. 

— Se eu tivesse com quem, eu também metia – falou o flor de bagaceira, tornando a importunar.     

Ela renovou o silêncio. 

O índio lambeu a palha, olhando bem no negro grão do olho da castelhana. 

Velho nojento, pensou ela. 

Potranca, sonhou ele. 

Mas é gente buena, repensou Manoelita. É parente do Amâncio, que se há de fazer.    

A chaleira, bem areada, chiou no Venax branco, esmaltado. A trigueira colocou, na cuia, seis 

medidas de erva-mate Taquapy. Com um copo de extrato de tomate despejou a água até a 

metade do seio moreno, inclinou o porongo sobre a palma da mão esquerda, introduziu a bomba 

cinzelada, de prata, com o bocal devidamente tapado pelo polegar direito, ajeitou bem o morro, 

deixando-o lisinho, lisinho. Completou o nível da água, com a chaleira de tromba fumegante, e, 

quando estava se preparando, já de beicinho feito, para chupar a bomba, o velho perguntou: 

A 
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Quer que eu escorropiche? Disse isso pensando nos têtos da morena. São dois poronguitos 

lindos! São dois poronguitos! Lindos! São dois! E assim, sem mais, assobiou uma marchita 

campeira: São largas mis penas viejas, como las noches son largas, y así las veo cruzando, 

mateando la yerva amarga… 

Não precisa, eu mesma escorropicho,respondeu Manoelita. Esse velho não perde uma, pensou, 

arqueando as grossas sobrancelhas. 

Ainda te dou um pealo de cucharra, fantasiou o cuera. Son largas mis penas viejas, como las 

noches son largas… 
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adir olha o marido, sua barba ruiva com os fios que nunca saem do lugar. Anoitece e 

faz um bom tempo que o carro segue em linha reta. Ele não tira as mãos da direção 

e os olhos da estrada, e ela percebe que, embora ele saiba que não encontrarão tão 

cedo uma curva, deseja uma conversão que lhes levasse para qualquer lado que 

fosse. A mulher vira o rosto, a paisagem do sul deixa de ser animadora depois da quarta ou da 

quinta viagem, quem sabe depois do sexto ou sétimo ano de casamento. Ela esfrega as mãos 

sobre os joelhos, a saia se amontoa no colo feito um pedaço de pano sem sentido algum. “Que 

tal um mate?” Nadir pergunta. “É, um mate, isso sim!” 

O carro diminui a velocidade, a erva incha na medida em que a água desliza controlada por Nadir. 

Entrega a cuia para o marido e abre o porta-luvas, a lâmpada do compartimento ilumina uma 

foto 3×4 colada na porta, pela parte de dentro. Passa os dedos sobre o rosto de uma menina de 

uns três anos. O marido lhe devolve o mate. Ele olha para o retrato por alguns segundos, e antes 

de voltar o rosto para estrada, vira-se para mulher que est| de olhos fechados. “Se ela estivesse 

aqui, perguntaria se j| estamos chegando”, Nadir abre os olhos logo depois de falar. O marido 

sorri, “e diria que o dia est| esnoitecendo”. Eles se olham, ela percebe que desde de que 

entraram no carro, não haviam se encarado e por alguns minutos um riso baixo toma conta do 

interior do automóvel. De repente, ele volta a ficar sério, “pode parecer cruel, mas talvez n~o seja 

bom andarmos com uma foto dela”. 

Nadir descola a fotografia com cuidado e a guarda dentro do sutiã, em seguida fecha o porta-

luvas. O marido volta a guiar em silêncio, e ela volta ao seu perfil. Repara no contorno da orelha, 

igual ao da filha, o nariz levemente adunco, os lábios pouco contraídos. Não precisa muito para 

lembrar que em algum dia, num tempo que agora não faz a menor diferença, vê-lo dirigir, ser 

guiada por ele pelas estradas do norte e do sul, despertava-lhe o desejo de lhe acarinhar o rosto, 

deixar que os dedos desmanchassem os fios da barba, emprestar-lhe um aspecto mais humano. 

Serve outro mate, e enquanto sorve o liquido amargo percebe, no final da reta, uma construção. 

“Parece um posto”, ele diz antes dela. “Vamos parar, preciso ir ao banheiro”. “Mas você n~o acha 

que…”. “Pelo amor de deus, n~o precisamos achar mais nada. Estamos longe. J| estamos longe 

demais”. 

O posto parece mais um tipo de lugar fantasma. Além deles e dois frentistas, só a paisagem cada 

vez mais espalhada. Abastecem e estacionam. O dia se transformou em um quarto à meia-luz. 

Ao se afastar à procura do banheiro, Nadir ainda escuta o marido comentar sobre a foto da filha.  

Por perto, um cachorro velho se distraí, coçando o lombo. De longe, ela observa os movimentos 

do homem junto ao carro. A forma com que abre o porta-malas e pega uma garrafa térmica de 

café, servindo um pouco na própria tampa, para beber em um só gole. Embora de costas para 

ela, adivinha quando limpa, com o mesmo pano-de-prato, a boca, a barba e a tampa em que 

bebera. A medida em que caminha até a entrada do banheiro, sente-se como se estivesse a 

ponto de esvaziar por inteira. 

N 
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Entra no cubículo e prende a respiração, em uma tentativa de abstrair o cheiro de mijo, óleo 

diesel, montanhas de papel higiênico. Pensa nos cabelos da filha, em esconder o rosto nos 

cabelos finos, quase ruivos da filha. Acocora para não encostar na louça da privada, segura a saia, 

ouve o barulho do jato de urina e pensa em pudim de leite e o crepitar do fogo na lareira. 

Lava as mãos no fio de água que escorre da torneira de ferro. Sente o roçar do papel fotográfico 

junto ao seio, enquanto, pela basculante vê alguns metros de pátio, e, no pátio, o marido que se 

afasta do carro. A luz do posto ilumina pouco ao redor. Estão em um mundo sem sombras. Ele 

mexe nos bolsos, depois acende um fósforo; o cachorro fuça pelo mato, desejando ser parte da 

escuridão. 

Enquanto seca as mãos na própria saia, observa, uma última vez, o homem junto ao 

descampado. Anoiteceu completamente, e a ponta da brasa do cigarro na mão do homem se 

parece mais e mais com um vaga-lume. 
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uis ut deus”. S~o Miguel Arcanjo saindo do painel todo em bronze, com a 

espada erguida e o inimigo dominado. Passei uns bons minutos magnetizada 

pela imagem. Queria estar no lugar dele ou ser defendida por ele, o Protetor 

da Igreja, o Guardião dos Agonizantes, o príncipe defensor das crianças. 

“Quem é como Deus?”, a pergunta retórica simbolizada por S~o Miguel é um convite { 

humildade.   

Impactada com a força, com o contraste entre o bronze escuro e a pedra calcária clara, me 

ajoelhei, no meu último dia em Lecce, na Itália, e rezei em silêncio, na Chiesa del Carmine, Igreja 

do Carmo. Não sei muito bem por que ou para quem, mas por tudo e por nada, pela pequenez e 

pela grandiosidade da vida, pelo presente divino de estar viva e de retornar para casa. 

A chuva tinha parado e o sol se abrira em todo seu esplendor. Sob o azul celeste, eu olhava para 

as pinhas gigantes na fachada da igreja em um barroco considerado “maduro” para os padrões 

da cidade. Enquanto a Basilica di Santa Croce, uma das principais atrações, havia sido “alucinada 

e alegoricamente” criada pelos irm~os Antonio e Giuseppe Zimbalo ao longo dos séculos XVI e 

XVII; a Chiesa del Carmine havia sido projetada por Giuseppe Cino, que falece, e logo por Mauro 

Maineri durante o século XVIII, sob encomenda das irmãs Carmelitas. É mais calma e convidativa. 

Entrei. 

2 

Levo tempo para elaborar situações que me entristecem, apesar de não ser mais uma 

jovenzinha. Um vizinho de longa data, com quem troco as saudações diárias e os comentários 

sobre o tempo, me ajuda todos os dias com sua atitude positiva. Ele é psiquiatra. Me via 

invariavelmente às 7h da manhã aguardando minha condução para o trabalho. Toda arrumada. 

Casaco, lenço, sapato, calça plissada, maquiagem, pasta de couro na mão. Meu nome é Anelise e 

estou desempregada há um ano e meio. Vários colegas também. Sou uma ex-professora 

universitária de um curso em extinção. Poucos se atrevem a cursar as Licenciaturas e, sem os 

incentivos federais, os alunos debandaram. A universidade voltou a ser um lugar para poucos. 

Inclusive para mim. 

No ano em que ingressei em Letras, houve um bruto escândalo quando um professor que estava 

se aposentando disse em entrevista que o curso tinha acabado. À época, fiquei sem saber ao 

certo o que significavam aquelas palavras. Olhava ao redor, via os professores novos entrando, 

outros fazendo pós-doutorado no exterior, parecia estar funcionando a engrenagem. Mais tarde, 

pude entendê-lo. Ele representava a elite de uma sociedade que estava se retirando do curso. 

Ainda havia remanescentes, sobretudo senhoras que, como minha mãe, batalharam por 

independência. 

A instabilidade política bateu à porta das universidades, as demissões estavam ocorrendo e nada 

era noticiado. De alma, sou uma velhinha: tenho saudade do tempo em que os funcionários 

“Q 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

333 
 

permaneciam em uma mesma empresa por décadas. Parece que havia humanidade. Em uma das 

universidades em que trabalhei, fiz como aquele personagem que abriu os braços ao inimigo e foi 

morto na primeira trincheira. A cada história que ouvia, mais me assustava. O senhor que desceu 

até a sala dos professores para comemorar seu aniversário e encontrou uma festa de despedida. 

A senhora demitida dois anos antes da estabilidade para se aposentar. Uma professora-editora 

teve sua revista cancelada, e, assim que buscou novo emprego, a revista voltou a circular. 

Comecei a me comportar mal, esperando minha vez, e ela veio. Mas eu estava preparada, já 

tinha também me realocado. 

A minha derradeira demissão pareceu uma conversa entre amigos: agradecimento, elogio e 

despedida. Devem não querer escândalos. Não os faço. Tenho horror a eles. Na primeira 

demissão, não. Era véspera de Natal, a coordenadora furiosa, soltando fogo pelas ventas. 

Quando eu ponho a mão no joelho dela e, calmamente, começo a dizer tudo o que penso sobre 

uma universidade, gradativamente, ela foi baixando o volume da voz, com o olhar perdido em 

direção à janela. Enfim, estávamos conversando. 

Era proibido falar explicitamente. Havia punições: perda de disciplinas, perda de horários, 

diminuiç~o do sal|rio. “Ane, tu falas muito pouco para o que tu sabes”, ouvi de uma colega ao 

término de uma reunião de colegiado. Eu tinha medo, ficava petrificada. Foi danoso. Diante do 

meu silêncio, vieram os covardes a fazer humilhações. Um deles encontrei anos mais tarde, em 

outra universidade, em uma versão totalmente repaginada. Quando me viu, empalideceu e, 

vendo minha boa relação com a coordenação, imediatamente, em postura higiênica, se 

desculpou. O mesmo puxa-saco de sempre. Desprezo, mas não revido. Sou demasiadamente 

católica nesse quesito, dou a outra face. Não é uma atitude inteligente no mercado selvagem. 

Provavelmente, a gota d’|gua da minha desestabilização tenha sido o doutorado. Me senti o 

capitão do Titanic, ciente do naufrágio, desesperado, angustiado. O que seria uma coroação do 

conhecimento tornou-se a porta de entrada para todos os infernos astrais. Doutorado 

inconcluso, demissão, desemprego foram determinantes para que eu me perdesse de mim 

mesma. Sentia-me absolutamente ultrajada. Agora, n~o. Agora me sinto aliviada: “Ufa! Errei! Me 

libertei!”. Agora olho para os lados, ouço o vento e o latido do meu c~o me chamando para 

passear. 

No último ano de trabalho, me dei alguns presentes, algumas viagens, e é sobre isso que vou 

falar aqui. Ou não. 

O primeiro deles ocorreu no meu estado, na província sul-rio-grandense, onde pude rever meus 

professores de formação e fazer tietagem, ter livro autografado, ouvir e ser ouvida por alguns 

quartos de hora. As discussões e aprendizagens nos congressos são oxigênio para as mentes que 

não se cansam de pensar e imaginar novos horizontes. 
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O segundo ocorreu em São Paulo, na Unicamp, e foi emoção do início ao fim. Olhares e atitudes 

vorazes. Reencontros carinhosos com profissionais com quem já tinha trabalhado na capital 

federal. Apresentações de pesquisas de ponta em ricos contextos. Apresentações a professores 

renomados, que enviaram saudações a estimados mestres do sul.  Encontros com colegas de 

graduação. E um minicurso intercultural com um professor estrangeiro, com quem, além de 

aprender um bocado, pudemos compartilhar experiências e afeto, inclusive na roda de bar à 

noite. Era tudo que queria viver. 

O terceiro quase não aconteceu. Eu tinha desistido duas vezes, pois exigia um aporte financeiro 

considerável e estávamos em ano de crise, com as demissões já batendo à porta. No final de um 

atendimento banc|rio, o gerente disse: “Mais alguma coisa que eu possa ajudar?”. Ao que 

respondi: “N~o. Obrigada. Quer dizer, eu tinha de fazer uma viagem para a It|lia, mas acho que 

n~o vai ser possível”. O crédito saiu na hora. No fim da tarde, ele me liga avisando para passar no 

banco a fim de assinar os papéis. Me apavorei. E agora? E se eu fosse a próxima a perder o 

emprego? Era um congresso enorme, durante o qual reveria vários colegas e faria mais contatos. 

Além disso, conheceria pessoalmente um renomado estudioso que tinha aceito meu trabalho em 

seu Simpósio. O primeiro item da mala foi o livro dele para ser autografado: “[ Anelise, com 

quem compartilho os ‘mistérios’ da linguagem, com admiraç~o”. Deus do céu! Emoç~o sem fim! 

“Ó! Ele conhece seu trabalho, viu?!”, me disse uma orientanda dele. “Nossa! Como pode?!”, 

pensei. E fiquei olhando-a com meu sorriso simpático, como sói acontecer quando não sei o que 

dizer. 

3 

“No salto, gurias.” Minhas amigas e eu dizíamos quando um namorado nos dava um fora ou 

quando víamos a namorada nova dele ou quando e quando e quando. “No salto, gurias.” Lecce 

fica no salto da bota italiana, na Península Salentina, bem ao sul, fora da rota turística mais 

tradicional, embora repleta de viajantes, sobretudo franceses. Eu os admirava a distância em 

seus grupos maduros, jogando conversa fora, em um interesse de dar inveja sob a amarela luz 

dos restaurantes. 

De Roma a Lecce, você pode chegar de avião, descendo no aeroporto da cidade de Brindisi (a 

cerca de 30 km), ou de trem, como, por economia, eu fiz. Somando as esperas nos aeroportos e 

na estaç~o férrea, levei mais de 24 horas para chegar ao “caldeir~o mais cosmopolita da regi~o 

de Puglia”, Apúlia em português. O voo transatl}ntico n~o havia sido dos melhores: uma caixa de 

metal aparafusada no chão impedia-me de esticar a perna direita, lotação esgotada, sem 

chances para trocas. As horas de sono e a conversa com um estudante intercambista salvaram a 

travessia. Sonhos são sempre melhores que a realidade. 

Ao amanhecer, estávamos chegando no aeroporto Fiumicino ou Leonardo da Vinci. Amém. 

Amém coisa nenhuma. Quando vejo minha mala na esteira, respiro fundo. Não havia por onde 

pegá-la. Não conseguia imaginar o que teria acontecido. Um sapateado flamengo talvez. Alças, 
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rodinhas, tudo dependurado, em abano como a fitinha colorida de identificação. A fila no guichê 

de atendimento da companhia não era pequena, fiquei esperando a minha vez. Tive tempo de 

observar o “modus operandi” e o que ofereciam como soluç~o. “A senhora pode preencher esta 

ficha e receber o reembolso em seu país”, me informou a funcion|ria. “Ah~”, pensei, “preciso de 

uma mala agora”. Com jeito, fomos nos entendendo e ela me ofereceu outra mala – gigante para 

quem tinha planejado viajar de trem, mas aceitei. Depois morri de vergonha vendo os 

passageiros se desviarem dela no corredor. Fiz que não era comigo. Resolvida a burocracia, 

enquanto dirigia-me ao banheiro a fim de realizar a transferência dos meus pertences, comecei a 

rezar e a pedir que a energia ruim que caía sobre mim evaporasse de uma vez. 

Há um trem, o Leonardo Express, entre o aeroporto e a estação central de Roma, a Termini. 

Tudo pode ser comprado com antecedência desde a cidade onde estamos. Foi assim que uma 

querida amiga de uma agência de interc}mbios me auxiliou. Obrigada, Fê. “N~o esquece de 

validar o tíquete antes de entrar no trem. Não esquece, senão terás de pagar uma senhora multa 

na mesma hora”, superadvertiu. Certo, na ida, validaç~o efetuada. No dia da volta ao Brasil, 

entrei e não tinha ninguém na cabine de validação. Será que teria de ter usado uma das 

máquinas? O trem chegou e embarquei. Daqui a pouco, um norte-americano exaltado xingava o 

fiscal de passagens, que estava com uma maquininha de cartões na mão. Ele também concluíra o 

mesmo que eu. Estava furioso, dizendo que ia pagar a multa, mas que não estava correto. E 

teceu aquelas ofensas de ser superior. A esta altura, eu estava suando frio, com meu tíquete à 

mostra. Pronto. Agora sou eu. O fiscal se virou para mim, não disse nada e simplesmente validou 

meu tíquete. Meu queixo caiu. 

O trem de Roma para Lecce sairia dentro de umas cinco horas. Lutei contra o sono em uma 

estação movimentadíssima, caótica e com poucos ambientes para descansar. Em terra 

estrangeira, nunca sabemos ao certo quais riscos estamos correndo, ou mesmo se estamos 

correndo algum. Vá lá. Ainda mais calma nessa hora. Só ficamos sabendo o número da 

plataforma minutos antes do embarque. Ansiosos, os passageiros ficam olhando para o painel 

acima de tudo e de todos. Uma senhorinha com um chapéu longo de praia chama a atenção, 

parece carregar nele a esperança de viagem. De repente, minutos antes do embarque, aparece o 

número da plataforma e se dá o estouro da boiada. No que sentei na minha poltrona, ouço um 

educado “Scusa. Questa è la tua poltrona?”. Olhei para as pessoas ao redor bem vestidas e 

penteadas e não foi preciso nem verificar meu bilhete. Estava no vagão errado, o da primeira 

classe. Como é ruim alguém te olhar como se quisesse passar a perna. 

4 

Chegar de mansinho. Chegar chegando. Chegar arrasando. Chegar atrasado. Chegar aos trancos 

e barrancos. Chegar abafando. Chegar alquebrado. Chegar pronto. A qualidade da viagem define 

o viajante. A fé emana das montanhas. Cheguei em Lecce em processo de pressurização, em 

última instância, das incongruências da alma, que ainda não é penada. As longas horas no 
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Trenitalia permitiram trazer-me de volta às minhas emoções. A última dessas viagens havia 

ocorrido durante a faculdade, após um curso de verão no Uruguai, com a ajuda de toda a família, 

inclusive de uma tia estimada. Eles acreditavam em mim, no meu gosto pelos estudos. De 

Montevidéu a Rivera, fui ouvindo Prince em uma tarde ensolarada, pensando, escrevendo, 

rabiscando, sonhando, olhando aquela paisagem de campos dourados. Pampa “gaucho”. Dessa 

vez, de Roma a Lecce, parecia estar nos Campos Elísios – não que eu merecesse, mas parecia 

estar no céu. 

Minha professora ria de mim: “Uma típica viajante! Manta, |gua e jornal!”. Est|vamos 

embarcando para São Paulo, em viagem cultural nipônica. Ri também. Está no gene, está na 

cultura familiar dos loucos hippies anos 1970. Querida Akiko nos acompanhou de ônibus desde 

Porto Alegre, passando pela fria Serra do Mar no Paraná, sem precisar, pois poderia ter ido de 

avião. Nós, não. Tudo contadinho. Mas ela estava disposta a nos formar professores de língua 

japonesa. Idealizar e desistir não é o caminho. Magoa muita gente. Todas as gentes, inclusive, 

claro, a primeira pessoa. 

“Primeira Pessoa” era o nome do programa de entrevistas idealizado e apresentado pela 

jornalista Ivete Brandalise na TVE. De uma educação e conhecimento inspiradores! Sem falar na 

sua voz rouca “trè charmante”. Muito amendoim jantei ouvindo as vozes da capital. Noutro dia, 

acordava e ia para a faculdade ouvir outras vozes lendo as seculares. Havia tempo suficiente para 

ler e estudar. Não sabia bem o que fazer com o excesso de zelo. Fugi. Me enfiei em Porto Alegre. 

“Proteger demais desprotege”, dizia um professor de olhos grandes. Na inocência, tinha dúvidas 

se falava para mim ou não. De qualquer maneira, meu Titanic já havia zarpado do estaleiro de 

Belfort. 

Reengenharias. Realinhamento dos planetas, reeducação alimentar, reprogramação mental, 

tudo se resume a recomeçar. Sabemos, não é fácil. Ouvir as dores, dar vazão, reabastecer-se em 

sua essência não é café pequeno não. Se existem sinais, como dizem os esotéricos? Se são 

apenas coincidências, como dizem os racionais? Não sei. Ninguém sabe. Mas que foi 

reconfortante ler a crônica da psicanalista Diana Corso sobre viajar de trem enquanto eu fazia 

minha primeira viagem, ah, meu amigo, foi demais! 

No início da noite, chegava ao meu destino. Estaria meu hospedeiro me esperando? Nos 

entenderíamos? Em que língua falaríamos? Como seria o Bed & Breakfast? E o congresso? 

5 

Teto abobadado é uma característica da arquitetura medieval de Lecce. O do meu quarto 

também era assim. Pé direito altíssimo, branco alvíssimo. Tenho de lhes dizer que estou um 

pouco brincando com os superlativos devido a uma experiência que tivemos meu marido e eu em 

Nápoles. Estávamos viajando em grupo para Capri, e, logo que nosso guia local mencionava algo, 

dizia que era o melhor, o maior do mundo, carregava nos “íssimos” e achamos tudo muito 
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engraçado. Em Lecce, não é assim. Há uma discrição no ar, um andar desestressado, mas não 

tolo, mas não ingênuo, afinal, é uma cidade de estudantes. Università del Salento. Pelas ruas, 

encontram-se várias casas de artes e artesanatos, em especial aqueles com motivos marítimos. 

Porto Cesareo, Otranto e Gallipoli são praias requisitadas, mas não estava lá no verão. Outubro 

no Velho Continente. 

À noite, a cidadela medieval, em formato de coração ou de um diamante, como preferir, estava 

com os cafés, bares, sorveterias, restaurantes lotados. Quando voltava do congresso, passei por 

uma casa onde um homem fazia uma encenação. A música altíssima e ele pintando. Alguns 

fortuitos espectadores, eu entre eles. Tudo era muito artificial, não convencia, mas rompi em 

lágrimas. Aqueles braços fortes em movimentos velozes me atingiram em golpe cruzado. O 

mesmo havia ocorrido em São Paulo quando assisti ao coral da USP. Sem que o público 

percebesse, coralistas sentaram-se em algumas poltronas da plateia, e gota a gota a chuva foi 

caindo de suas vozes. Surpreendente e arrebatador. Abri a torneirinha do choro 

incontrolavelmente. Me mandava parar e nada. Algo em mim queria sair. 

“Signora Anelise?”, abordou-me meu hospedeiro, senhor Luigi. Cumprimentos, boas-vindas, 

comentários sobre a viagem, o tempo e logo chegamos ao B&B. Um charme só. Recém-

reformado, limpinho, cheirosinho, uma gracinha. “Dei sorte”, pensei, “as fotos no site faziam 

jus”. A esposa do senhor Luigi nos aguardava, e recebo um amistoso convite para irmos a uma 

pizzaria. Pensei nos gregos, que, quando recebiam um viajante em casa, ofereciam-lhe banho, 

comida e descanso. Era tudo de que eu precisava. Esforcei-me para encontrar minha forma mais 

educada de uma recusa e declinei do convite. Não havia como. Mais de 24 horas de viagem. Dei-

lhes o presente que havia levado, o DVD “Estética do Frio”, de Vitor Ramil, um retrato da cultura 

musical do sul do Brasil. “A voz de um milongueiro n~o morre, n~o vai em nuvem que passa.” 

6 

Sabe quando se está tão cansado que se cambaleia pelo cômodo? Era assim eu depois do banho 

relaxante, tentando arrumar minha roupa para o dia seguinte, minha bolsa, meus mapas. Se 

houvesse uma profissão de ler mapas e conduzir pessoas, estaria feita. Não sabia que gostava 

tanto até meu marido e eu nos aventurarmos por alguns cantos desse mundéu veio. Definíamos 

o que queríamos ver em uma cidade, o tempo que tínhamos e os pontos mais próximos. Mas 

Henri sempre surpreendia. Sair do lugar comum era uma marcação de estilo, e eu o admirava. O 

Museu Rodin em Paris, a Coleção Frick em Nova Iorque, o Teatro Negro em Praga, o Museu 

Bauhaus em Berlim. Eu tinha orgulho de nossas pretensões estéticas e literárias. Não precisava. 

Bastava curtir, mas eu não sabia. Racional e objetiva. Nem tanto. Nos álbuns estão as 

recordações, um guardanapo, os tíquetes de metrô, as pétalas de tulipa, os postais. As capas de 

chuva do “Museum Quartier” em Viena, guardei-as por anos. Quando tocamos um objeto é como 

se pudéssemos sentir o que as pessoas sentiram, rememorar nossas passagens. 
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Até hoje me pergunto por que era tão importante para Henri nossas viagens em tão pouco 

tempo de relacionamento. Parecia que ele queria viver tudo o que não tinha vivido. Brincando, eu 

dizia a ele para não me levar à Grécia, porque eu não conseguiria voltar. Por anos a fio, durante a 

solid~o da faculdade na selva de pedra, assistia ao filme “Shirley Valentine”, de 1989, dirigido por 

Lewis Gilbert e protagonizado por Pauline Collins, na extinta TV Guaíba. O canal sintonizava mal, 

a imagem, às vezes, piorava, mas eu não perdia uma reprise. E eram inúmeras. Há quem resuma 

“Shirley Valentine”, escrito por Willy Russell, como “o resgate do amor próprio”. 

Na dúvida, nunca fomos à Grécia. Quando nos conhecemos, estávamos os dois enlutados. 

Ficamos um ao lado do outro em silêncio, absorvendo. Dizemos que nos salvamos. É verdade. Eu 

não tinha compromisso com ninguém. Uma vez, meu pai ficou três meses sem falar comigo 

porque eu n~o quis casar com um “bom partido”. Passados os anos, ele me deu raz~o. J| era 

tarde. Eu não acreditava nem um pouco na minha capacidade de fazer alguém feliz. Henri foi 

paciente e me ensinou a cuidar, zelar, amar. Depois que tivemos nossa primeira filha, minha irmã 

me disse que eu tinha melhorado um pouquinho, ficado mais afetuosa. Salve. Salve. 

Dormida na cama, como dizem os espanhóis, naquele quarto branco e silencioso, perguntei-me 

onde estava Henri. Era a primeira vez que viajava à Europa sem ele. Tínhamos planejado ir 

juntos, mas, devido à crise que se iniciava no Brasil, ele recuou. Fiquei com aquele gostinho de 

lua-de-mel. Imaginei-o ali comigo, reclamando de coisa nenhuma. 

7 

O cheirinho do café matinal já estava no ar. Senhor Luigi conversava com uma família cujo filho 

iria ingressar na faculdade de enfermagem. Estavam aqueles dias em Lecce para encontrar 

apartamento. Não havia como não me lembrar dos meus pais, fazendo o mesmo por mim. Sei 

que é horrível dizer, mas eu tinha um medo enorme de morar na casa do estudante. Tinha 

aprendido a viver em família, com tios e primos, com brigas, mas com muito amor no olhar. Não 

lembro bem como encontramos uma senhora que recebia universitárias, a Dona Raquel, e foi 

amor à primeira resmungada. Ela poderia ter sido uma das personagens de Érico Veríssimo. 

Forte. Um dia, o marido farmacêutico chega em casa e diz ter dado “a” injeç~o na Fulana de Tal. 

Foi a gota d’|gua. Sabedora de si, desquitou-se. Aguentou o rojão de cabeça erguida, embora 

não pudesse mais frequentar a igreja e os filhos passassem por discriminação na escola. Não 

havia como não amar Dona Raquel, sua voz rouca de fumante, seu feijão cremoso, seus 

palitinhos de queijo, seu mau humor em dias quentes, seu livre pensar em noites enluaradas. 

Quando as amigas vinham visitá-la, o lustre de cristal e a prataria remanescente ficavam ainda 

mais brilhantes. Algumas a questionavam por que não exigia suporte financeiro dos filhos. 

Embrabecia. Pés fincados no ch~o, dizia: “Eu n~o!”. 

“A senhora é professora universit|ria?”, perguntou a m~e do garoto, “No Brasil?”. “Sim, no 

Brasil”, respondi. E ficou aquele constrangimento no ar, aquele abismo entre Primeiro e Terceiro 

Mundos. Logo o assunto enveredou para a política e a corrupção em nossos países. Senhor Luigi, 
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muito educado, insistia que na Itália era muito pior. Estavam cansados dos escândalos de 

corrupção. Perguntei pela Operação Mãos Limpas ocorrida na década de 1990 e logo ouvi um 

“Ma che?!”, como se n~o houvesse resultados. Eles não sabiam da Operação Lava-Jato, do 

processo de Impeachment contra a então Presidente Dilma Rousseff e dos processos contra o ex-

Presidente Lula. Um ano depois de nossa conversa, a cidade de Roma elegia, pelo Movimento 

Cinco Estrelas (M5C), a primeira prefeita de sua História, Virgina Raggi, uma jovem com pouca 

experiência política, que prometia romper com a velha prática e resolver problemas básicos, 

como, por exemplo, a coleta do lixo. Tal como em Pindorama, quedou-se isolada a moça e 

abutres avançaram sobre as lixeiras. 

“Prova!”, ofereceu orgulhoso o senhor Luigi, “È il dolce tipico di Lecce”. Uma gostosura. Um 

bolinho em formato de canoa, dourado, macio, com recheio de creme. Simples. Tão simples 

como o melhor azeite do mundo. Todos os dias, fazia meu desjejum com um “pasticciotto”, uma 

taça de café com leite vaporizado e uma fruta. “Coma mais”, dizia ele. N~o era necess|rio. Só 

queria experimentar lentamente cada momento da viagem. Talvez meu tio avô estivesse ali 

comigo, me dizendo para ser elegante e não cometer excessos. 

Finalmente era chegada a hora de pôr o pé na rua. Primeiro dia em Lecce, a bela cidade barroca 

de Puglia. Uma boa pedida é hospedar-se na cidadela medieval, assim você pode fazer as visitas 

a pé, desfrutando do clima ameno de quem está nas cercanias do Mar Adriático e do Mar Jônico. 

Dispunha da manhã para encontrar o Hotel onde ocorreriam os principais eventos do congresso, 

inclusive a abertura às 14h, com a presença do Prefeito. Que prestígio! Quando o mesmo 

ocorreria no Brasil? Um prefeito comparecer em um evento de Letras?! 

11h10min marcava o relógio do primeiro monumento que vejo ao sair do B&B. Conversamos seu 

Luigi, a família e eu! O prédio estava fechado para reformas e, na volta, quando perguntei por 

quê, houve um certo incômodo. Na sagrada internet, encontrei um texto que trazia à baila a 

importância dessa construção do início do século XIX para os cidadãos de Lecce, onde se 

formaram gerações desde 1816 até 1960. Ali já havia funcionado um Convento, um Liceu, uma 

Faculdade e uma Biblioteca. O argumento central do texto era o bem cultural que representava o 

prédio, a História com agá maiúsculo que carregava. Nas entrelinhas do meu italiano rudimentar, 

podia-se ler que algum ato de vandalismo ou alguma apropriação ilegal por parte de um 

determinado grupo havia acontecido. Conforme esperado, a situação fora civilizadamente 

resolvida, com parte do prédio sendo restaurada. Enquanto isso, na capital de um determinado 

estado do sul do Brasil, um Colégio Estadual por onde passaram gerações de normalistas, em 

uma das principais avenidas, está a ruir, mal intencionadamente fechado para reformas que 

nunca são concretizadas. 

Uma vez, em um curso de formação docente do qual participava, tínhamos de descrever 

avaliações e/ou provas inapropriadas que nos tinham sido aplicadas como alunos. Puxei da 

memória, me esforcei, mas não me ocorreu caso algum. E olha que tivemos uma formação bem 
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exigente em casa. Fomos educados para criticar, para superar, para enxergar o que ninguém está 

enxergando. Lá pelas tantas, me percebi meio indignada com aquela questão porque 

pressupunha que, certamente, teria havido algum problema. Me pareceu ofensivo. Não que não 

se possa errar, a vida está cheia de erros que contornamos. 

Em um congresso internacional em Brasília, internalizei a voz dos pesquisadores norte-

americanos: “engagement”. Eles estavam convencidos da formaç~o e da capacidade dos colegas 

brasileiros e repetiam o mantra de encorajamento. É a questão central apontada pela Unesco no 

ano de 2017: a sociedade tem de se envolver com a Educação. Todos nós. Depois disso, o 

principal veículo de comunicação do país iniciou uma campanha de valorização da rede pública 

de ensino, exibindo os casos que deram e dão certo. 

A desvalorização do professor era tema no qual eu não queria pensar naqueles dias longe. Estava 

exausta. Esgotada com o doutorado ruindo, com a ansiedade batendo à porta da sala de aula. 

Não aguentei o tirão. 

No meio dessa construç~o em forma de “u”, uma pequena praça, “piazetta”, reverenciava o 

primeiro poeta italiano agraciado com o Nobel de Literatura em 1906, Giosuè Carducci. Em uma 

traduç~o livre: “Cai bem estar entre as esperanças e as memórias calmas. Cai bem estar na 

aragem do tempo do mar”. 

8 

Escrever é sempre um risco. Você não escreve tudo, não diz tudo, mas faz parecer que já está 

pronto. Não está. Cada lauda é, de fato, um caminho sem fim que leva a um ponto de ilusão. Não 

há fechamento para a alma que caminha, que busca não se sabe quais ares, quais alegrias e quais 

tristezas. Inventa-as. Sofre. O peso da existência drummondiana. 

Na superfície, existe o que vemos. Relevo para uns, planície para outros. A importância 

gestáltica, o que acaba nos construindo em profundidade. No meu caderno de poemas, escrevi 

“No verso”: 

descobri que sou japonesa 

adoro começar meus cadernos pela última página 

dá-me a ilusão de que a obra já foi escrita 

que agora é só diversão e leveza 

onde não se deveria estar 

mesmo assim, assim feliz 

tão feliz que não cabe na capa 

felicidade é estar no verso 

Sou um bicho-homem exaurido. Pela manhã, cumprimento minha vizinha também 

desempregada, vou no supermercado e encontro outra ex-colega forçada a se aposentar. À 
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tarde, encontro uma conhecida cujo irmão também foi demitido. Pelo telefone, para não 

afundarmos de vez, uma amiga de coração reitera o contexto sócio-político em que estamos 

inseridas. Na rede social, uma professora chocada com sua demissão escreve uma longa carta 

aberta na qual discorre sobre sua competente e exemplar carreira acadêmica na sala de aula e na 

pesquisa. Aplaudo-a. Eu e tantos outros. É preciso ser demasiado forte quando se vê o mundo 

ruir. Não se trata apenas de uma questão pessoal, do por que eu. Espanhóis da década de 2000 

vieram ao Brasil fugidos da alta taxa de desemprego. Dei aulas particulares para vários deles, 

casais jovens. Por que não fui para Portugal, como tantos brasileiros fizeram? 

Muito feio ter de dizer o que se fez, o que se é. Galho caído no chão. 

A jornada em Lecce estava só começando naquela manh~ amena de outono. “Vamos nos perder 

por aí!”, me vieram as palavras de Henri e seu sorriso discreto. Em quantas ruelas medievais 

havíamos caminhado! Medo em Barcelona à noite! Frio na noite do Carnaval de Veneza! Os 

casacos brasileiros não davam conta de nos aquecer, enrolamos as mantas pela cabeça! 

Correndo pelas ruelas no frenesi das fantasias, encontramos quentão! Será? Bendita espichada 

de olhar! Viajantes curiosos! 

Seguindo o caminho de pedras seculares pelas vias Cairoli e Paladini, cheguei a uma igreja de 

escuro madeirame, como em algumas igrejas barrocas brasileiras, especialmente as mineiras. 

Entrei por uma porta e, quando saí pela outra lateral, deparei-me com a praça principal de Lecce, 

aquela que é iluminada à noite e está em vários suvenires, a Piazza del Duomo. Uma das poucas 

praças do mundo “fechada”, com somente uma pequena abertura para a via Vittorio Emanuele II, 

repleta de lojas e restaurantes. Ainda sem o mapa turístico de Lecce, deduzi erroneamente que 

aquela era a Basilica di Santa Croce. Só percebi meu engano quando comecei a escrever sobre a 

viagem já aqui no Brasil. Uma pena, pois deixei de visitá-la. E estive bem perto dela quando fui 

até a Villa Comunale, já fora da cidadela medieval. Detalhe: no Centro de Informações Turísticas 

na via Vittorio Emanuele II, você consegue gratuitamente o mapa turístico de Lecce. 

Efetuei a inscrição no congresso em janeiro e desde lá vim organizando onde ficaríamos, onde 

iríamos. Henri ainda não tinha desistido de ir. Quase vinte anos depois de nossas primeiras 

viagens, estávamos empolgados. Na internet e nos guias, buscava informações sobre Lecce, uma 

cidade sobre a qual não tinha ouvido falar. Como seria? A Villa Comunale aparecia com 

frequência, em uma arquitetura da década de 1920, me parecia. Com uma sombrinha azul, 

percorri suas pontes, o parquinho para as crianças, o café e tentei imaginar como seria com Henri 

e nossos filhos ali. 

9 

“Florença do Sul”, “Lecce Barroca” s~o títulos da cidade de cerca de 95.000 habitantes. Calma. 

Aprazível. Segura. Limpa. Turística. Estudantil.  Caminhei a esmo. Meu coração aperta quando 

me pergunto se não estou fazendo isso com minha vida. Se não estou somente caminhando, 
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feito uma criança que aprende a andar e anda, anda, anda, maravilhada, deslumbrada e perdida. 

De alguma maneira, Henri conseguiu me resgatar, mas sei que é pesado. Não se carrega um 

adulto. A dignidade está no trabalho, mas implodi o meu. E agora estou soterrada em assombros 

e devaneios. Medos e inseguranças. “Pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber 

quem eu sou”. Salve, Cazuza! 

Apesar das características essenciais do barroco, cada lugar desenvolve o seu. Em Lecce, a 

Basilica di Santa Croce, que não visitei, é tida como sua expressão máxima, ornada com figuras 

aflitivas e insanas, que parecem representar o lado demoníaco do mundo. Horripilantes. Em 

Minas Gerais, em minha modestíssima opinião de leiga viajante caminhante, as figuras parecem 

pedir piedade, perdão, parecem ajoelhar-se perante o Ser Supremo; enquanto o barroco em 

Lecce parece flagrar a instabilidade emocional experimentada durante a Idade Média, o que 

contrasta drasticamente com a tranquilidade atual da cidade. Senti saudades da minha terra 

natal, também pacífica e próxima do litoral. 

Outro legado da História em Lecce é a festa “Notte della Taranta” (“Noite da Aranha”), celebrada 

em agosto, em Melpignano, a cerca de 30 km. No guia da Lonely Planet, encontramos a seguinte 

explicaç~o: “A dança ‘pizzica’ se desenvolveu do ritual ‘tarantismi’ (tarantismo), uma dança para 

livrar o corpo do veneno da tarântula. É provável que essa dança histérica fosse um símbolo da 

psicose social e uma válvula de escape para indivíduos vivendo em condições sombrias e 

reprimidas expressar seus desejos, esperanças e sofrimentos. Hoje a ‘pizzica’ (que pode ser uma 

dança bem sensual) é sinônimo de festa, com noites de muita dança em várias cidades do 

Salento por todo o ver~o, que culminam na festa de Melpignano”. 

Que caminhos e soluções você escolhe, eu escolho percorrer? 

10 

Os caminhos sinuosos de uma cidadela medieval parecem registrar o modo tortuoso de pensar; 

e, feito espectador de uma comédia shakespeariana, acabo me divertindo com o dobra aqui, 

dobra ali e vai parar não sei onde. Avista-se um santo a cada esquina, até na oficina de bicicletas. 

Mentalmente vou visualizando o mapa da cidade, adoto pontos de referência e me paro para 

apreciar a vida que se levantava naquela manhã de fresca aragem. Me encanta o verdureiro 

passando em seu minicarro, conversando com os clientes de longa data. A senhora rabugenta da 

casa de massas que não quer sair na fotografia de uma estúpida turista. O casal despreocupado a 

namorar. A menina de bicicleta. 

A Piazza del Duomo, que tem somente uma entrada, em tempos de guerra, era totalmente 

fechada aos ataques externos. As próprias construções que a circundam (a Catedral, o Seminário 

e o Palácio Vescovile) serviam de muralha. Nas casas, em porões profundos, em pedra, os 

medievos se protegiam. Lecce sofreu várias invasões ao longo dos séculos – foram os gregos que 
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para lá levaram as oliveiras -, como também sofreram as cidades da costa do Mar Adriático 

durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. 

Durante o Império Romano, uma das estradas que levavam a Roma era a Via Appia. “O morto 

também olha de onde est| enterrado. Olha quem passa na Via Appia”, encontrei em um dos 

guias. “N~o est| morto quem peleia”, dizem os gaúchos. Ao final ou início dessa via, est| a 

cidade portuária de Brindisi, que foi alvo de ataques em todas as guerras, devido a seu ponto 

estratégico, a “Porta do Oriente”, ainda hoje porto de embarque para a Grécia. Já foi governada 

pelos venezianos, espanhóis, austríacos e os Bourbons. O nome latino da cidade “Brundisium” 

deriva do grego “Brentesion”, que significa “cabeça de veado”, fazendo referência ao formato do 

porto. Foi aqui que, em 1991, atracou um navio com 4.000 albaneses, sem água e comida, em 

frágil condição. No total, mais de 10.000 refugiados na Itália quando estouraram os conflitos na 

antiga Iugosl|via. “Por que It|lia?”, me perguntei. Porque h| um histórico secular de invasões 

entre esses países, desde o tempo do Império Romano até Mussolini. A balança da vida. 

Da Piazza del Duomo, tomei a via Palmieri em direção à Porta Napoli a fim de chegar até o hotel 

onde ocorreria a abertura do congresso. Comecei a avistar as bolsas de identificação e a ouvir 

português. O dia estava ensolarado, naquela luz dourada que só a It|lia tem. “Oi, Ane!” Que 

surpresa bacana! Era a professora Mercedes de São Paulo, com quem já tinha feito cursos e até 

trabalhado em um projeto federal. Sinônimo de inteligência e educaç~o, uma “Papa” da |rea. 

Comporia uma das mesas-redondas. Me vira grávida nas duas vezes. Profunda admiração e 

carinho. “N~o almoçamos ainda. Vamos por aí”, ela disse. Recuei. Fiquei tensa com a 

possibilidade de almoçarmos todos juntos. “O que vou dizer de inteligente, sincero e agradável? 

N~o consigo tudo isso”, me passou em um milésimo de segundo. Deus me deu inteligência 

lógica, talvez, mas inteligência emocional… venho penando para aprender. Meu medo me 

paralisa e perco momentos de felicidade particular ou profissional. Deixei de escrever um artigo 

com a professora Mercedes por medo. Deixei de ganhar uma bolsa para o Japão por medo. 

Deixei de ir no coquetel de lançamento de uma coletânea de poemas da qual participava por 

medo. Deixei de terminar o doutorado por medo. 

11 

Saindo da cidadela pela Porta Napoli, uma rua me despertou a curiosidade. Bonita, ampla, com 

floriculturas, oleandros de cores variadas pelos canteiros. Era a viale San Nicola. Ao fundo, avistei 

uma área verde e fui caminhando. No portão em colunas neoclássicas, lia-se “Per la pace delle 

umane ossa risorgiture”. Entrei e uma alameda de ciprestes me pareceu convidativa. Altos, 

traziam sombra, frescor e perfume. O caminho era longo, meio desértico, mas avistei um grupo 

de brasileiros e me encorajei a seguir em frente. Logo cheguei à capela em formato hexagonal, 

com arcos em toda a volta. Os raios de sol batiam como em um filme. Estaria eu mesma me 

velando? Estaria antecipando a morte que me rondava? 
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Escrevo aqui para existir em algum lugar. Minha matéria é a palavra. Meu chão é o texto. Sou a 

lágrima que me escreve. Tão triste quanto essa capela mortuária. 

Uma grande área em frente à igreja barroca do cemitério homenageava os combatentes da 

Primeira e Segunda Guerras Mundiais: soldados, marinheiros, aviadores, Callegarini, Conte, 

Carlucci, Benedetto. Fiz uma panorâmica e filmei em 360°. Um silêncio reverencial. Todos os 

filmes e leituras vêm à cabeça. Todas as histórias de amigos e familiares. Respeito e 

consideração. 

À esquerda de quem sai do cemitério, peguei a via Calasso até a rótula da Piazza del Bastione, e o 

Hotel Tiziano estava logo à esquerda. Identifiquei-me, recebi a bolsa e o crachá. Circulei, mas não 

encontrei conhecidos. Bati uma foto para registrar o momento e fui almoçar ali por perto, na 

Birrosteria Monetti. Às 14h, na sessão de abertura, as autoridades estavam presentes: prefeito, 

reitor, diretor, coordenador, espantados com o número de pesquisadores da língua portuguesa. 

Esse é um dos objetivos do congresso: levá-lo a cidades onde existem programas de português 

ligados a universidades, valorizá-los. Uma apresentação musical não poderia faltar, uma espécie 

de fado com acordeão. Lembrei-me de mim e Henri sentados em um restaurante em Lisboa à luz 

de velas. 

No intervalo, encontrei conhecidos e troquei algumas palavras com uma moça no bar. Por 

coincidência, a orientanda do coordenador da minha sessão. À tardinha, fui caminhando até o 

B&B, não sem antes ligar para casa. Minha mãe viera para dar uma força. Obrigada, mãe. Tudo 

certo. Tudo bem. 

Encanta ver as luzes da noite bem posicionadas de modo a valorizar a arquitetura medieval. A 

primeira vez foi em Paris, deslumbrante. A beleza também nos faz bem. Fui no meu passo a 

aproveitar o ar, as luzes, o movimento dos turistas e um sorvete na Gelateria Sensi Degli Angeli, 

da qual virei freguesa. Passei por uma vitrine enfeitada com móbiles, cestos, garrafas em uma 

mistura de cores vibrantes e palha. Era a Pasticceria Natale, onde dei um jeito de voltar um par 

de vezes. Botei no mapa. 

Os restaurantes estavam abertos, mas ainda vazios. Era cedo. Fui para o B&B. Senti falta de 

conversar com alguém. Senhor Luigi aparecia, em geral, pela manhã. No resto do dia, ficávamos 

com a chave e a cozinha à disposição. Na geladeira, água, iogurte e frutas. Muito gentil. Tomei 

meu banho, descansei e ouvi minha irm~ dizer: “Vê se aproveita a viagem, viu?!”. Levantei, 

percorri os caminhos sinuosos da cidadela e fui atraída por uma música alegre e secular. A porta 

estava aberta, os arcos até o segundo andar bem iluminados, as paredes claras recém-

restauradas. Era uma escola de dança que não se importou em ter uma espectadora de soslaio. 

Lembrei-me de mim e Henri dançando forró sem parar a noite inteira em um Eta Festão na 

minha cidade natal. Como éramos parceiros! Boêmios. Varávamos a noite bebendo e 

conversando. “Ritrovo” era um bar que gost|vamos de ir na Cidade Baixa. 
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Dormi olhando a pinha branca em cima da bancada no quarto. Em Minas Gerais, tinha aprendido 

que as pinhas eram colocadas nas entradas das casas para dar bom auguro. 

12 

Acordei com o som do vapor da máquina de café. Delícia. Senhor Luigi fazia para nós. 

“Buongiorno!” “Buongiorno!” Estava conhecendo os outros hóspedes, um casal gay espanhol, 

turistando pela Puglia. Conversamos na língua deles, e senhor Luigi, falando em italiano, pediu-

lhes que eu, por favor, falasse em espanhol com ele também porque assim ele entendia tudo. Me 

matei de rir. Nunca estudei italiano, só busquei um auxílio na internet para me comunicar com 

senhor Luigi e combinar minha chegada. Ele, desde o início, educadíssimo. Mas é curioso, já 

tinha conversado com uma colega sobre isso, nós, brasileiros, parece que conseguimos entender 

uma palavra ou outra, ou mesmo o sentido geral do que estão falando os italianos; porém, o 

inverso não ocorre. Talvez nossas vogais abertas, nossos sons nasais dificultem. A verdade é que 

me encanto com a musicalidade dos dialetos. Já passei por situações em que o falante nativo 

achou que eu estava debochando, mas adoro me sentir daquele lugar onde estou. “Estrangeira!”, 

uma vez uma senhora gritou para mim com seus olhos. Até hoje me espanto com a naturalidade 

com que europeus enquadram as pessoas pelo seu biotipo físico, dentro de seu próprio país. 

Considero-me legítima herdeira da miscigenação: na minha família, temos olhos azuis, verdes, 

castanho-escuros, castanho-claros, pele clara, pele escura. Na minha cidade natal, sobrenomes 

italianos, japoneses, alemães, portugueses, poloneses, todos brasileiros. 

No final da década de 1990, o grupo espanhol da Telefónica comprou a Companhia Sul-Rio-

Grandense de Telecomunicações, quando a revolução digital foi aqui impulsionada. Porto Alegre 

ainda não tinha estrutura para receber tantos estrangeiros com suas famílias e necessidades, 

mas fomos aprendendo. A qualidade dos serviços e a oferta de produtos melhoraram 

sensivelmente com a abertura da economia. Eu lecionava para um grupo de senhoras 

espanholas, e uma delas era apaixonada pelo meu sotaque. “Você canta”, ela dizia. Foi quando 

comecei a prestar atenção no canto açoriano da minha região, e que minha terra estava muito 

mais em mim do que eu poderia imaginar. Eu, que tinha me autopunido com o exílio, tinha 

guardado minha família, meus amigos, meus dissabores na minha voz. 

Foi nessa época que conheci Henri, o escritor que precisava de uma leitura, uma revisão de seu 

primeiro romance. Eu estava tremendo de tão nervosa. Ele me aguardou com uma cerveja 

gelada naquela noite de verão. Empolgado, vivaz, discursava sobre o livro e eu tinha dificuldade 

em entendê-lo. Aos poucos, fui assimilando sua linguagem literária. Me pegava rindo em vários 

momentos, apesar do “leve” machismo contido em seu texto. Os encontros profissionais foram 

se tornando cada vez mais íntimos e o inevitável aconteceu: nos apaixonamos. Eu tinha a 

sensação de ter encontrado minha família, meu lugar no mundo. Por muitos desafios e 

desencantos ainda passaríamos, mas, de alguma forma, conseguimos nos manter unidos. 

13 
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Passei a mão na mochila com o notebook, a programação do congresso e o mapa de Lecce. Era 

hora de atravessar a cidadela medieval, de passar por dentro da Catedral da Piazza del Duomo, 

de cruzar a Porta Napoli e de sobreviver ao cemitério. 

Não sei se é a maturidade que te dá isso, ou anos de engolimento de sapos, mas aprendi a 

reclamar menos e, quando não há saídas, aprendi a reclamar como se não estivesse reclamando 

– eu, que fora moldada para criar o contra-argumento. Aprendi a apontar com as palavras e a 

suavizar com a musicalidade da língua. Na frente da pessoa que limpava o B&B, informo a senhor 

Luigi que o tapete do banheiro não havia sido colocado no dia anterior. Ele pediu desculpas, fiz 

questão de mostrar que, para mim, não fazia a menor diferença, só queria informar. Ok. Ok. Em 

terra estrangeira, todo cuidado é pouco. Me vieram à memória todas as ofensas que brasileiros já 

sofreram no exterior e só pensei que não queria ser acusada de ter roubado um reles tapete de 

banheiro; mas minha atitude jamais deixou transparecer meu medo. 

Henri e eu tivemos momentos de sorte que são contraexemplos aos estereótipos atribuídos a 

cada país. Na França, por exemplo, com o mapa na m~o, cara de perdidos, um gentil “parisino”, 

como dizia uma ex-aluna minha que odiava os parisienses, ela sendo francesa, nos abordou e 

perguntou, em francês, claro, aonde queríamos ir. Quando contamos essa passagem, ninguém 

acredita, mas é a mais pura verdade. Em viagens, as curtas ou as eternas, é preciso seguir as 

regras da boa convivência, da gentileza a fim de que tudo flua e o tempo seja bem desfrutado. 

Foi nesse espírito que dei uma sombrinha para o casal de gays do B&B. Por engano, havia levado 

duas. No dia da chuva, todos pudemos passear da forma como melhor nos aprazia. “İGracias!” 

“İQue lo pasen bien!” 

14 

No dia da minha apresentação, ainda fazia sol; aquele quentinho suave dourado contrastava com 

meu desconforto, com uma espécie de marcha fúnebre da minha imaginação. A tese já deveria 

estar pronta e eu não tinha nenhum orgulho de como tudo tinha se desenrolado. Sucessão de 

erros por todos os lados, desde a elaboração do projeto; completamente o oposto daquele do 

mestrado, que virou artigo já de cara. Depois de uma boa olhada nos Power Points utilizados em 

outros congressos, para o de Lecce, optei por expor as categorias fundamentais com as quais 

estava trabalhando, exemplos típicos e complexos e caminhos futuros, sem valorizar o achado da 

pesquisa do mestrado. “Tua dissertaç~o é uma tese”, disse uma das arguidoras na época. “Se 

fosse eu, já teria encaminhado para transformá-la em tese”, disse outra professora. De fato, deu 

um problemão. Ciente de todo o iminente fracasso no doutorado, fiquei séria da mesma forma 

que um médico comunica à família o falecimento do ente querido. Humildemente concentrada, 

sem nenhum alarde, apresento minha incompletude. Na sala, só estão os apresentadores. 

Silêncio sepulcral. Um colega dá uma contribuição, outro agradece a participação e é só. Não 

queria enganar ninguém, segui o roteiro. O último. 
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Naquele mesmo ano, na Unicamp, tinha falado com pertinência, aplaudida e parabenizada ao 

final, mas tinha levado para casa o olhar desacreditado e desrespeitoso de um certo professor. 

Me deixei vencer por ele, por todos que acharam um absurdo minha tese. Me esqueci daqueles 

que já a citaram e a recomendam até hoje. 

Durante a faculdade, como bolsista na Semana de Letras, houve uma ocasião bonita. O 

anfiteatro estava em uma balbúrdia total, apesar do transcorrer das comunicações. Eu, 

concentrada, absorta na certeza de que na minha vez não seria assim. E não foi. Comecei a falar 

de mansinho, a despertar a curiosidade do auditório e pronto, os tinha comigo. Silêncio 

interessado. Na saída, recebo um elogio de um renomado professor. Às vezes, é uma vantagem 

se acreditar forte. 

No congresso em Lecce, estava sem paixão, apenas em cumprimento do dever assumido. Só não 

foi pior do que aquela apresentação em que minha própria orientadora detonou minha pesquisa 

na frente de todos os professores da área. Estava na metade do doutorado, mas tudo terminou 

naquele dia. Não ponho sentido no conhecimento compartimentado em cerquinhas, sou a 

ovelha negra da família. Meu ideal libertário ofende as pessoas, dá-lhes a impressão de que não 

tenho compromisso com elas. Henri é que foi s|bio: “És indom|vel!”, e logo me sitiou, nos 

sitiamos em nossa psique reanimada pelo beijo do cupido. 

As pesquisas daquela manhã, de São Paulo e de Brasília, eram bem interessantes, já conclusas, 

tratavam das questões linguísticas em diálogo com o ensino. Nos corredores, encontrei colegas 

da universidade onde estava trabalhando. Saudações protocolares. Em viagem há uma semana, 

estavam em outra vibe. 

Comi um sanduíche onde o pessoal estava indo e não posso esquecer do brasileiro sem dinheiro 

que puxou conversa com cara de apavorado. Emudeci, abismada. Como alguém poderia viajar 

assim? Foi estranho. Não ter o trabalho concluso, ter de viajar sozinha, ficar tão pouco tempo na 

It|lia… a estranheza n~o vinha somente daquele homem. Deixa pra l|. Caminhei pelas ruas de 

Lecce com a curiosidade que me é peculiar. Busquei presentes para meus filhos, para Henri, meus 

pais, meus sobrinhos. Bolsinha em formato de elefante, soldados medievais, canetas do 

Pinóquio, azeite de oliva, lembrancinhas de dias ensolarados, da fresca aragem, das ruelas em 

pedra, dos turistas em calma passada, do alinhado senhor Luigi, da minha controversa tese. 

No meio da tarde, estava de volta à cidadela, seguindo pela via Vittorio Emanuele II até a Piazza 

Sant’Oronzo, onde ficam algumas das principais atrações: o Anfiteatro Romano, datado do 

século II d.C, descoberto ao acaso, em 1901, durante as escavações para a construção de uma 

obra, como costuma acontecer; e a Coluna de Sant’Oronzo, que fazia par com a do porto de 

Brindisi para marcar o fim de Via Appia. Nessa praça, há cafés, restaurantes, livrarias. Você pode 

ficar à vontade sem se preocupar. Ninguém vai incomodá-lo. 
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Umas duas quadras a leste e você estará no Castello di Carlo V, erigido no século XVI ao redor de 

uma torre normanda do século XII. Para se proteger da chuva intensa ou não, você pode lá 

permanecer por um par de horas pelos salões de baile, pela história do lugar e por alguma 

exposição temporária. Naquele momento, objetos de tortura medievais. Inacreditável nossa 

História. De imediato, me lembrei do Museu do Diamante, em Diamantina, Minas Gerais, onde vi 

pela primeira vez tais objetos utilizados no Brasil durante a escravidão. Saí correndo e fui parar 

diante de uma belezura, o Teatro Politeama Greco, que me remeteu ao teatro-cinema da minha 

cidade natal. Me senti criança naquele saguão e não pude parar de sorrir. Parecia que estava com 

meus pais e irmãos na antessala de um divertido espetáculo. A bilheteria estava aberta e tinha 

ingresso para aquela noite (Poltronissima A, Fila C, Posto 20) com a Orchestra Sinfonica Tito 

Schipa, que fez a plateia gargalhar do início ao fim, com o espet|culo “Berg Heim: una piccola 

montagna magica”. Tocavam e o maestro parava para contar narrativas pitorescas. N~o pude 

entender tudo, claro, nem tenho certeza se a obra fazia referência à Montanha Mágica de 

Thomas Mann; todavia, a noite fechou em alto-astral. 

Jantei em uma Trattoria ali por perto, indicada nos guias. Não me sentia confortável sem 

companhia, mas fui. Escolhi um lugar em que as mesas ficavam próximas e logo um casal 

começou a conversar comigo. Ele era fã de futebol e do Falcão, que tinha jogado no AS Roma no 

início da década de 1980 e, por suas conquistas, recebido o título de “Rei de Roma”. Foram muito 

amigáveis e tornaram as horas mais agradáveis. Na volta, ainda deu tempo de passar na minha 

sorveteria preferida. 

15 

Viajar sozinha, em tempos de crise, com trabalho inconcluso dá mal-estar. Tinha de dizer a mim 

mesma que era para eu estar ali, mas sentia como se não merecesse. Sentia que estava no fim, 

como os elefantes que, nessa hora, se separam da manada. “Oi, Ane! Amanh~ vamos a 

Alberobello. Você quer vir conosco?”, li no Whatsapp. “Quero, sim! Que bacana! Obrigada pelo 

convite!”, respondi para a incans|vel Mercedes. 

Alberobello, Patrimônio Mundial da Unesco, é conhecida pelos “trullis”, umas casinhas cônicas 

gordinhas feitas com pedra calcária, que eram facilmente desmontáveis quando surgia no 

horizonte o cobrador de impostos. Construída sem argamassa, apenas com o encaixe das pedras, 

bastava tirar a do topo e tudo se desfazia. “N~o h| nada aqui, apenas destroços.” E l| se ia o 

cobrador. No centro histórico, estão em conjunto abrigando bares, lojinhas e até uma igreja que 

leva o nome do santo casamenteiro. Em algumas, no teto podem-se ver símbolos místicos, que, 

no Natal, ganham projeção de luzes coloridas em azul e dourado. O azul-turquesa do Mar Jônico 

está no imaginário de quem vai e de quem fica. Leva-o consigo como sopro de vida. 

O mar da minha terra est| em mim, e no meu caderno de poemas escrevi “Mar de amar”: 
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O mar me tem 

em aplacada memória 

em delicada reverência 

peço permissão para entrar 

aguardo a onda tocar no pé 

sinto a maciez da areia molhada 

o pé afunda 

e a água bate gelada 

é verão setentrional 

do escorregão da prancha 

do não dar pé 

quando a água está pelo pescoço 

você não quer a próxima onda 

Espalhados pelos campos, a perder de vista como o mar, h| “trullis” que viraram casas de 

hospedagem e restaurantes, onde resolvemos almoçar. Embaixo de um pergolado com jasmim 

miudinho, passamos algumas horas desfrutando da paisagem, da aragem, do sol dourado em 

uma conversa mansa e leve como só os desarmados conseguem fazer. Apesar de não termos 

mais trabalhado juntas, ficaram a admiração e o afeto. Parece que conhecemos nossas almas 

sem precisar falar. Mercedes tem passos fortes e coração seguro. Com Carlos, formam um belo 

casal maduro, daqueles que se sonha ser. Estavam viajando de carro pela Itália. Tinham passado 

pelas arrepiantes estradinhas da Costa Amalfitana e estavam visitando alguns vinhedos, felizes 

da vida. De forma alguma, eu iria permitir que o trágico doutorado estragasse aquele momento. 

Segurei. A presença da espirituosa orientanda da Mercedes também ajudou. Quando nos vemos, 

sempre tem a hora em que rimos dos nossos sotaques paulista, mineiro e gaúcho. Como não 

poderia deixar de acontecer, o griko, dialeto local, oriundo dos gregos, que colonizaram aquela 

faixa litorânea no século VIII a.C., também foi tema de discussão. E dá-lhe tim-tim! 

Sobre a mesa em tons de azul mediterrâneo estavam nossos cálices de água e vinho – só faltava 

o mel dos banquetes da Odisseia; com meus convivas, eu já estava. Obrigada, força divina. Carlos 

era quem mais entendia de vinho. Foi ele quem nos explicou que a região da Puglia era conhecida 

por produzir, além do azeite de oliva para mais da metade da Itália, vinhos de excelente 

qualidade, a partir de três cepas de uvas, Negroamaro, Bambino Nero e Primitivo. E falou sobre 

as curiosidades desta última, que havia outra cepa geneticamente idêntica a ela na Califórnia, a 

Zinfandel, e que cientistas haviam descoberto que as raízes da Primitiva eram, na verdade, 

croatas e não italianas. Não preciso dizer que foi este o vinho que bebericamos, o Primitivo Gioia 

del Colle, produzido ali perto, em Bari. Carlos tinha o dom de falar de vinho na medida certa, sem 

ser pernóstico, profundo conhecedor. Para mim, estava ótimo aquela bebida alucinando vários 

cantos da minha cavidade bucal. O maior barato, como quando cozinho com os amigos, é outro 

sabor. Henri não gosta muito que eu assuma o compromisso de cozinhar porque minha cozinha é 

acidental; quando dá certo, maravilha. Só posso rir. Com ele. 
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Depois do almoço, ficamos ao sol, em bom gauchês, lagarteando. Tão bom. Tão quentinho. No 

verão, fujo dele; mas, nas demais estações, coisa tão boa! Parece que alimenta minha alma, me 

faz sentir no colinho da mamãe. Um ou outro sorriso, um ou outro comentário naquelas 

espreguiçadeiras. Era hora de voltar a Lecce, “a grande dama de Puglia”. Ainda tínhamos mais 

um dia de congresso, apesar de o jogo j| estar definido.  Hora de sair do Valle d’Itria, de dar adeus 

ao mar de oliveiras e videiras. 

16 

Meu avô paterno invariavelmente esperava por nossa visita, minha e de meus irmãos, sentado 

embaixo da parreira, fumando um palheiro, vestido com uma camiseta branca, uma bermuda 

caqui, uma boina e uma sandália de couro, cuja versão feminina, de tempos em tempos, tenho 

gosto em usar. Sorriso garboso, olhos vibrantes e os netos correndo pelo jardim, uma chácara 

com patos, galinhas, porcos, papagaios. Queria que ele não tivesse sido levado tão cedo, queria 

saber o que ele pensava, o que ele sentia. No dia de sua passagem, minha avó, meus pais e tios 

estavam todos ao redor da cama em uma uníssona oração. Da sala, sentada em uma poltrona, eu 

os via e estava muito confusa, nervosa com os sentimentos, assustada com o desconhecido. Meu 

pai chora quando reconta, um choro sentido, quase quieto. Minha avó viveu bastante e, ao nosso 

lado, era comedida. Às três horas da tarde, quando tomo um café preto e como três bolachas 

salgadas com geleia, me sinto com ela, sorriso doce. Adorava vê-la com seu chapeuzinho branco 

na praia, um charme só, toda faceirinha. Quando engravidei da Bia, ela já tinha falecido, mas dos 

céus ela enviou um presente especial. A vó Ceci fazia as melhores geleias do mundo, tão 

translúcidas como o mel e com as frutas nativas – pitanga, araçá, jabuticaba –, que comíamos nas 

férias de verão, quando ficávamos todos juntos na antiga casa de praia. Chego das férias, já 

grávida de um mês, e minha mãe me presenteia com a geleia da vó, igualzinha, de araçá, a minha 

preferida. Foi a única vez que ela tinha conseguido acertar a receita. 

Mercedes e eu estávamos trabalhando juntas em Brasília quando recebi a fatídica notícia. Não 

titubeei. Voltei a tempo para as últimas homenagens. Vó querida. Sou meio xintoísta neste 

quesito. Mas nem todos entenderam minha opção de largar o trabalho e voltar para minha 

cidade natal. Paciência. Fiz o que minha consciência mandava. Mas nunca mais recebi convite 

como membro do comitê de organizaç~o. “C’est la vie!” 

17 

Era tarde da noite em Lecce. Tomei meu banho, deitei e fiquei mexendo na programação do 

congresso, remarcando a quais apresentações assistiria, enquanto ouvia o canal de músicas 

italianas que estavam na moda. Era um canal de rádio televisionado, no qual apareciam os 

locutores e os entrevistados, intercalados pelos clipes das músicas. Fiquei apreciando e dormi. 

Não gostava do silêncio total do B&B, me dava ideia de abandono. 
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Ao amanhecer, aquela alegria. Senhor Luigi de prontidão, todo solícito conversando com os 

hóspedes. “Como foi o congresso? E sua apresentaç~o? Você est| muito bem vestida!”, dizia 

tudo com uma naturalidade que não me embaraçava, agradecia. Menti que tinha ido bem, então 

ele me perguntou sobre o que tratava o trabalho. Uff! “Se você sabe resumir, entendeu”, me 

vieram as palavras de um ex-professor. Foi. Nada como um café vaporizado e um pasticciotto 

para socorrer os ânimos. 

Andei pelo caminho da procissão até o prédio da universidade onde ocorreriam algumas sessões. 

Estava com uma ressaca que não sei explicar. Um rebote que me desconsertava o andar. Não 

consegui sentar pouso. Saí a perambular e acabei voltando para a cidadela medieval, onde os 

monstros e os anjos um dia se encontraram. 

A melhor pizza que já comi? Foi em Roma, com Henri, claro, logo depois de visitarmos a Fontana 

di Trevi e fazermos nossos votos ao lançar a moedinha na |gua. “La Dolce Vita”. De pé, em uma 

entradinha, nos lambuzamos com o molho mais saboroso imaginado para uma Marguerita. 

Bocas, mãos, até os pés. E todo mundo passando. Ríamos. Outra vez foi na parte mais alta de 

Assis, passando a Basílica de São Francisco, na praça redonda da cidadela, também em um lugar 

pequeninho. “R|pido. Precisamos voltar. É hora de partir.” E eu no meu andar nuvem. 

A culinária pugliese é simples, muito me remeteu para as cidades italianas do Rio Grande do Sul. 

Tudo é bem servido e gostoso. Não deu tempo de experimentar os pratos mais pitorescos, quer 

dizer, meio que cansei de habitualmente fazer os pedidos mais diferentes e me dar mal. Pelos 

colegas, ouvi elogios do “bombette”, um bolinho de carne, e do “scamorza”, um queijo primo do 

provolone; mas não queria nada disso. Só queria meu café vaporizado com um pasticciotto. 

Compreende? Queria a tranquilidade de uma casa no campo, onde pudesse compor com Elis 

Regina, passear de mãos dadas com Manoel de Barros e ouvir o cantar dos pássaros durante o 

arrebol pantaneiro.   

Dobrei em outra estreitinha ruela e fui parar no Museo Storico Citta di Lecce, o MUST. Na 

entrada, livros dependurados como móbiles enalteciam poetas e ilustradores, dentre eles um 

brasileiro! Na exposição do acervo, estavam as esculturas orgânicas em dourado liso e cinza 

rugoso do pugliese Cosimo Carlucci, nascido em San Michele Salentino em 1919, um ano antes 

de minha avó materna. Estudou no Instituto de Arte de Lecce e graduou-se na Academia de Arte 

Superior de Florença. Curioso: Lecce tem o epíteto de “a Florença do Sul”. Carlucci passou por 

várias fases em sua arte: tensão entre o abstrato e o figurativo, interesse pelo barroco, domínios 

da forma, espaço e luz. Tive uma aula com a esposa de senhor Luigi, que era arquiteta, em nosso 

jantar de despedida. Eu falei que tinha estado no MUST e ficado absorvida pelas formas 

longilíneas em contrastes com as arredondadas, com claro e escuro, com leveza e aspereza. 

Entre uma mordida na pizza e um gole de cerveja, fiquei sabendo que, em 1983, quatro anos 

antes de seu falecimento, houve uma grande exposição antológica dele no Castelo de Carlos V. 

Que bela homenagem a seu nobre cidadão! 
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De uma das janelas internas do MUST, pode-se ver o Teatro Romano e imaginar as encenações 

que ali ocorreram. Dei mais uma passada numa praça que adorei. Não sei se pelos limites com 

uma arquitetura moderna do início do século XX, que me remetia a algum lugar, ou 

simplesmente pela tranquilidade que emanava dos ombrelones brancos do café, ou da igreja 

barroca de Santa Chiara, ou ainda da escultura pós-contemporânea que caia de um prédio de 

esquina. Se pudesse, deitava na grama e ficava olhando as copas altas das árvores. 

18 

Na manhã antes de partir, visitei a Igreja do Carmo, Chiesa del Carmine, a meia quadra da Corte 

Angelo Miali, meu paraíso italiano de paredes amareladas e plantas fortemente esverdeadas. A 

escadaria geometricamente desenhada em branco e azul. A janela para o exterior. A chave 

dupla. O apartamento recém-reformado pela esposa do senhor Luigi. A preservação dos azulejos 

que pareciam vitrificados em uma rosácea azul-marinho, vermelho e branco. Que sapatos teriam 

pisado naqueles quadrados? Que pernas teriam corrido por aquelas escadas? Que beijos teriam 

sido dados? 

Henri, nossos filhos e minha mãe estavam me aguardando com um jantarzinho especial. Na 

Chiesa del Carmine, agradeci pela viagem, pelos bons momentos passados com os amigos e 

comigo mesma. Sentada no sofá Chesterfield em couro vermelho na sala do B&B, sozinha, de 

malas prontas, enxergo o tumultuado futuro que me espera. Percebo que não há escapatória. Só 

peço força para poder continuar. 

Tiramos a mala do bagageiro e levo um susto. Senhor Luigi em postura formal, agradece pela 

cooperação naqueles dias, pela minha maneira na boa de ser, me elogia e deseja boa viagem, 

bom retorno ao Brasil. Senti minha boca estremecer enquanto eu agradecia pela gentileza e 

cuidado. Prometi voltar para mostrar Lecce { minha família. “Venha! Venha! Mas n~o deixe de ir 

a Roma!”, aconselhou. Eu ri com timidez. Entrei no trem, sentei na poltrona certa e 

incontrolavelmente chorei. Chorei de soluçar. Sem parar. Ninguém para testemunhar, graças a 

Deus. 

A volta parece sempre mais rápida, se costuma dizer, mas as cinco horas até Roma eram cinco 

horas. Mais o trem Leonardo Express, check-in, espera, voo transatlântico e voo doméstico. 

Casa. Alquebrada, cheguei ao guichê da companhia aérea pedindo uma “janelinha”. O 

funcionário falava português fluentemente, já tinha estado no Rio de Janeiro várias vezes e nos 

adorava. Nada como falar com alguém em nossa própria língua. Estranhei um pouco a 

numeração nas primeiras fileiras, mas era uma janela. Depois daquele sufocamento na ida, olhar 

para as estrelas na volta seria uma compensação. 

A área de alimentação do aeroporto, pelo menos nos portões para a América do Sul, é bastante 

grande, mas estava lotada e tive de andar um bocado até encontrar um lugar. Pedi com licença. 

Ok. Ok. Era um grupo de sete ou oito brasileiras, só uma falava: “N~o é que eu não viva bem. Eu 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

353 
 

vivo bem.”. Imediatamente percebi que tinha sentado no lugar errado. Pior, eu como devagar. 

Tive de ouvir toda a lamúria de uma senhora da “fina flor” sobre o fato de o ex-marido ter mais 

dinheiro que ela e, assim, na lógica dela, ter mais o amor dos filhos do que ela. Quase engasguei. 

Pensei naqueles franceses em Lecce saboreando suas companhias e tive uma vontade 

desesperada de voltar. Parecia que eu estava vendo a novela das 21h. Não acreditei. Até o valor 

do condomínio dela fiquei sabendo, quase três vezes o meu sal|rio. “Bem-vinda ao Brasil!” 

Fomos recebidos por uma aeromoça muito simpática, que nos encaminhava aos assentos. Olhei 

minha janela e senti um frio na barriga. Poltrona grande, de couro, espaçosa, reclinável, 

confortável. Logo recebo o travesseiro, a manta, as meias e o nécessaire com os apetrechos de 

higiene. Não sei se era um pedido de desculpas da companhia pelo inconveniente com a mala, ou 

se estavam sobrando poltronas e eu cheguei muito cedo para o check-in, mas era fato: eu estava 

na primeira classe. Sabe quando você encontra dinheiro no bolso de um casaco ou calça que 

tinha ficado ali esquecido? Melhor que essa só o e-mail do Trenitalia que acabo de receber: 

“Quando ser| sua próxima viagem? Encontre seu destino aqui.” Cliquei. 

 

 

  



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

354 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAS NÃO ME LEMBRO O PORQUÊ  
 HITALLO DALSOTO  

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Hitallo Dalsotto é nascido em Porto Alegre há 30 anos, morou na cidade de 

Cachoeirinha antes de retornar para Porto Alegre. Conquistou quatro prêmios 

como ator de teatro. Atualmente possui cinco obras publicadas: Histórias Críveis e 

Incríveis (contos), A Vida de um Homem Medíocre (crônicas), Diário de um Suicida 

(humor), Chicão e a Morte (romance) e Essa Visita Está Adiantada (romance). 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

355 
 

o bairro em que eu morava, vivia uma senhora tão misteriosa quanto bondosa. Dona 

Leda, como se chamava. Era habitual cruzar por ela nas calçadas ou no mercado. Ela 

sempre sorria e acenava, conhecendo a pessoa ou não. Essa senhora marcou minha 

vida de tal maneira que, talvez, um dia com a idade, seja possível que eu esqueça 

minha própria família, mas nunca esquecerei Dona Leda. 

Quando criança sentia muito medo da figura alta e magra, curvando-se aos poucos sobre si 

mesma. O cabelo era algodão sobre a cabeça, nada assustador, se pensar bem. Porém, para uma 

menina de oito anos, a marca de queimadura no lado esquerdo do rosto era algo de causar 

pesadelos. Essa senhora carregava a cicatriz desde muito antes de eu nascer. A parte queimada 

era torcida e repuxada, derretida pelo fogo. Os mais velhos sabiam que Dona Leda havia 

conquistado aquela terrível cicatriz durante um acidente de carro. Não era segredo. Se 

perguntassem para ela, responderia que fora devido a um pacto com Satanás. Obviamente 

ninguém acreditava nos delírios divertidos da velha senhora; até seu senso de humor era famoso 

no bairro. 

Apesar do pouco dinheiro com que minha família vivia, lembro com carinho de minha infância; 

lembro com tanto amor que somente dias ensolarados e quentes iluminam minhas memórias. 

Quando fiz treze anos, no início dos anos 1990, minha família passava por problemas financeiros, 

por isso comecei a trabalhar logo cedo. Eu deveria limpar a casa de todas as famílias que se 

propusessem a pagar. Trabalho que desempenhei com grande prazer e orgulho. Orgulho por ter 

meu próprio dinheiro e ajudar com as despesas, e prazer, pois todos me tratavam com respeito, 

como se eu fosse da família – me enchiam de mimos e doces após um dia de trabalho bem feito 

Foi nessa época que comecei a frequentar a casa de Dona Leda. Já mais crescida o medo não 

existia, e tudo que eu nutria por aquela mulher era o respeito que se deve ter pela experiência dos 

mais velhos. Seja por caridade ou necessidade, ela passou a contratar os meus serviços duas 

vezes por semana. Nas quartas e sextas-feiras – nesse último dia, pois era importante deixar a 

casa arrumada para receber visitas aos fins de semana. Ela nunca recebia. 

A casa de Dona Leda era a maior do bairro, na esquina da minha rua. Meu sonho era morar 

naquele lugar; lembro bem. Dois andares, branca, um jardim lindo e colorido de flores. Eu fui 

com muito prazer. A casa possuía móveis antigos e as paredes eram enfeitadas com quadros que 

eu não entendia, mas foi sobre uma mesa de canto que vislumbrei pela primeira vez a imagem de 

Doa Leda quando jovem. Era negra e alta, a mulher mais linda que eu tinha visto até então. Dona 

de uma postura invejável e, mesmo por fotos, notava-se que ela exalava carisma. Nas imagens 

em preto e branco, ela abraçava outros homens com alegria e mulheres com afetuosa amizade. 

Mas seu sorriso roubava a cena. Sorriso largo de uma face completa. 

Não me cansava de olhar para as fotos. Todos os dias de faxina me perdia no passado daquela 

senhora. Ela não me enchia de mimos como os demais, porém era a melhor companhia que eu 

possuía; e eu a dela. Normalmente eu limpava a casa sozinha para os vizinhos, mas ela fazia 

N 
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questão de me ajudar. A primeiro momento me senti ofendida, ao meu ver ela não confiava no 

meu trabalho como os outros clientes. Logo percebi que era companhia por companhia, ela 

adorava conversar, embora fosse muito reservada. Me perguntava sobre a escola e minha 

família. Com uma piscadinha também questionava sobre namorados. 

– … ou namoradas? Hoje em dia as coisas s~o mais f|ceis – completou ela certa vez. – Na minha 

época era um sacrilégio dois homens ou duas mulheres demonstrarem amor e sexo… você j| fala 

sobre sexo, minha flor? 

Lembro que neguei com a cabeça constrangida, adorando a conversa. Minha mãe não falava 

sobre essas coisas comigo, então Dona Leda poderia falar sobre o que desejasse. Eu gostava da 

energia e falta de filtro dela para conversas. 

– Eu tive muitos namorados, e talvez uma dessas meninas nas fotos pode ter sido um “deles” – 

ela sorriu como se verificando se podia confiar seus segredos. – Mas nunca fui de me prender aos 

homens, não seja você também! 

Conforme sua confiança em mim aumentava, ela foi revelando um pouco mais de um passado 

que pertencera a mulher incrível que tinha sido. Contou que era neta de escravos e que se 

orgulhava da história dos negros. E conquistou tudo sozinha, conforme fazia questão de 

ressaltar. 

– “A Poderosa Negra”, era como me chamavam – gaba-se ela. –Obviamente sofri racismo e 

passei por tudo isso, mas pisei em todo mundo que TENTOU pisar em mim. Faça isso também, 

minha flor, pise antes que pisem em você. Foi esse ditado que me fez conquistar tudo. 

Descobri quase uma semana depois que, de fato, era verdade sobre o apelido. A Poderosa Negra. 

Fiquei sabendo por um vizinho tão idoso quando Leda. Ele passou por mim na calçada e, com 

sorriso bondoso, pediu que eu mandasse um grande beijo para a Poderosa Negra. Mesmo em 

minha ingenuidade percebi as segundas intenções dele. Mandei o recado mesmo assim. 

– Iiiii, minha flor, esse é velha guarda que nem eu. Não lembro se alguma vez eu o levei para 

cama, mas lembro que ele sempre foi muito insistente. Bom sujeito. 

– Ele chamou você de Poderosa Negra, por que desse apelido? – Arrisquei a pergunta entre uma 

espanada e outra nos vasos antigos e vazios. 

– Porque eu era poderosa mesmo. Por que mais seria? 

Eu continuei de costas. 

– O que você quer ouvir, tenho alguns vinis aqui, tenho Koko Taylor, Bessie Smith, tem até um 

álbum do Bukka Withe, se quiser. 
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– Desculpe, não conheço esses cantores. 

– COMO NÃO CONHECE? Que absurdo isso! – De repente mais uma voz na sala rompeu em 

canto, era uma canção antiga. – Vamos começar com o básico então, te apresento Lucille Bogan. 

Dizem que ela gravou essa música bêbada. 

Hoje entendo que foi Dona Leda que definiu as músicas que eu ouviria o resto da minha vida. 

– Satanás gosta disso também – comentou ela em murmúrio, ela percebeu preocupação no meu 

olhar. – O quê? Conheço o sujeito, nunca escondi o pacto que fiz com ele. Vocês que não 

acreditam. 

Treze anos não é a idade para se entender sobre pactos. Eu entendi a palavra “Satan|s” e, na 

época, eu acreditava que o nome dele não significava nada de bom, por isso me preocupei com 

Dona Leda. Mas essa mesma idade nos faz curiosos e meus lábios, por vontade própria, 

balbuciaram o “qual pacto?”. 

– Não sei – ela respondeu distraída. 

– Mas lembramos quando fazemos apostas, promessas e essas coisas, não é? – Desafiei a 

suposta mentira. 

– Você não entendeu, minha flor, eu lembro de ter feito o pacto com Satanás, mas não me 

lembro o porquê. – Ela suspirou tentando lembrar. – Agora você deve estar me achando uma 

mentirosa, certo? 

– Sei que a é brincadeira da senhora. 

– Não, não é não, eu fiz um pacto com o Satanás, já contei isso para todo mundo aqui. Mas é 

verdade também que não me lembro o motivo. 

– Deve ter sido para ter mais dinheiro, pelo que vi nas fotos a senhora tinha muito dinheiro, 

certo? – naquele momento meu respeito por ela havia fraquejado um pouco. 

– Nada disso – ela fitava a parede tentando puxar da memória o motivo do pacto. – Eu era muito 

perspicaz para negócios, fui empresária numa época em que minha cor era praticamente 

proibida disso. Andei de limusine, sai com figurões, conheci gente importante. E quando falo de 

gente importante, falo de gente de fora, sabe o Muddy Waters? 

– N~o… 

– Conheci ele também… COMO VOCÊ NÃO SABE QUEM É ? Ah! Tudo bem, n~o é culpa sua. Eu 

ganhava e perdia muito dinheiro o tempo todo. Então não foi obra do tinhoso, lembro de cada 

passo que dei e cada decisão que tomei para chegar onde cheguei. Isso foi obra minha. 
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– Ter muitos namorados? 

– Não, não, olha para isso! – pegou um retrato que somente ela aparecia, – eu era linda. Podia ter 

quem eu quisesse. 

– Isso é verdade. 

Ela manteve o olhar na foto, admirando o rosto perfeito. 

– Acidente de carro – cochichou ela. 

Voltei aos meus afazeres. 

Os dias em que eu não estava com Dona Leda passaram a ser desinteressantes. As histórias que 

eu ouvia dela – mesmo aquelas acidentais, – eram mais cativantes do que qualquer outra coisa. 

Até os meus programas de televisão favoritos não prendiam mais minha atenção. Eu tinha por 

costume assistir novelas com minha mãe e imaginava que seria interessante uma novela sobre 

Dona Leda, o título poderia ser “A Poderosa Negra”. Hoje recordo disso com divers~o, mas na 

época foi decepcionante quando percebi que eu mesma teria que descobrir a história daquela 

senhora, caso eu quisesse saber mais. 

Nos dias que se seguiram, Dona Leda deixava escapar sobre o tal pacto com Satanás e eu 

entendia que ela queria conversar sobre o assunto; sendo verdade ou não. Fazia força para 

lembrar, nunca encontrava o motivo. Perguntei como era o Satanás, ela prontamente 

respondeu: 

– Figura muito bonita e apessoada, no começo deu medo, mas depois eu poderia ser todinha 

dele. Além da educação, muito cortês, ao menos comigo foi. 

– Se casaria com ele, Dona Leda? – perguntei como brincadeira. 

– Deus me livre do matrimônio – respondeu ela em risada rouca. – Prefiro outro acidente de 

carro. 

– Odeia homens? 

– Não, minha flor, nada disso, eu odeio o casamento e tudo que ele representa, a morte da 

liberdade e o adeus da indecência. E eu amava indecências. Jamais me casei, e acho que disso 

que tenho mais orgulho. 

– Será então que não foi por isso o pacto, para nunca casar? 

– Certeza que não, propostas não me faltaram. Minhas decisões de não casar foram todas de 

livre vontade e consciência. 
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– A senhora nunca falou do…. – parei no meio da frase, não sabia como terminá-la. 

– Acidente? – concordei em silêncio, ela passou a mão na cicatriz. – Posso contar, mas não 

lembro muita coisa. Quer mesmo saber? – meu silêncio confirmou. – Não foi nada demais, eu 

voltava de uma festa, se bem lembro, e um outro veículo se chocou contra o meu – ela falava 

pausadamente, recapitulando cada cena, uma por vez. – Lembro do farol alto, muita luz, depois 

tudo quente… depois isso – mais uma vez ela acariciou a cicatriz. 

– Você sabe dirigir? 

– Não, não sei. 

– E estava sozinha? 

– Sim, acho que foi por causa disso que aconteceu tudo isso. E por esse motivo abandonei minha 

carreira, e vim morar aqui. Foi muito cedo, admito. 

– Por que largar a carreira? 

– No ramo do entretenimento a única coisa que conta é a aparência. E Satanás cobra aquilo que 

mais importa para você, no meu caso, foi a vaidade. 

“A única coisa que conta é a aparência”. Essas palavras me marcaram a vida toda. Cresci 

querendo ser tão bonita quanto foi Dona Leda na juventude. Acho que ninguém conseguiria 

atingir aquele nível de beleza. Eu com certeza não consegui, porém daquele dia em diante, 

admito que me tornei mais vaidosa. 

Quando jovens não somos muito bons em analisar situações de imediato, mas temos o direito 

humano de remoer depois. Tinha em minha frente um quebra-cabeças desses que poucos se 

atrevem a montar, queria não ter sido tão curiosa naquela época. Queria ter apenas feito meu 

trabalho. Queria nunca ter subido naquele sótão. 

Era quarta-feira quando subi, depois de uma aula sobre a história das cantoras negras. Ela não 

pediu para que eu subisse. Eu me ofereci, pois sempre fui muito meticulosa, queria fazer um bom 

trabalho, principalmente por se tratar da cliente que era. Ela informou que nunca limpara o 

sótão, pois já estava muito velha para subir. Lá em cima encontrei mais quadros sob lençóis 

velhos e encardidos. Tive problemas para conter a crise de espirros causada pelo excesso de 

poeira. Havia também porcelanas e brinquedos de criança. Eu levaria décadas para limpar tudo 

aquilo. Comecei tentando varrer o chão. Espanei e me arrependi. Até que encontrei, dentro de 

uma gaveta de um criado mudo consumido por cupins, algumas fotos soltas e um álbum velho. 

Nas fotos em preto e branco me deparei com mais da beleza de Dona Leda. Ao contrário dos 

retratos pela casa, nas fotos encontradas ela não estava cercada por amigos ou aproveitando de 

festas. Em muitas delas apenas olhava para um homem tão alto quanto ela. Estavam abraçados 
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ou de mãos dadas. Ele usava um chapéu de feltro da época, e sorria bobamente para ela, que 

retribuía o sorriso com admiração. O álbum me revelou ainda mais dos dois, e para minha 

surpresa encontrei fotos de Leda com a mão na barriga. Conforme passava as páginas, sua 

barriga crescia. Logo eu via ela, o homem e uma barriga de nove meses. Era como ler o melhor 

livro, do melhor autor. Aquelas fotos contavam a história que eu desejava conhecer. Em seguida 

admirei um menino que poderia ser o dono do mundo, sendo filho de quem era. Nos retratos 

espalhados pela casa ela estava sempre sorrindo, entretanto, nas fotos com a criança no colo, ela 

estava verdadeiramente feliz. Não havia fotos de um casamento, apenas fotos de um casal 

apaixonado. 

No final do álbum encontrei páginas velhas de um jornal que relatava a notícia de um acidente de 

carro, com fotos da tragédia. Também encontrei imagens de um funeral duplo a qual ela não 

participou. Um caixão de adulto e um menor. Com lágrimas molhando minhas bochechas larguei 

o álbum. Saí daquele lugar. Parei no meio da escada e sequei o rosto. 

– A senhora nunca pensou em ter filhos? – as palavras fugiram da minha boca logo que a 

encontrei na sala escolhendo o próximo vinil. 

– Filhos? Não, também não. Você é uma das poucas crianças que gosto. E sendo sincera, espero 

que não me leve a mal, mas filhos são prisões que você mesma produz. Eu sempre fui amante da 

liberdade – respondeu ela naturalmente. 

Eu fiquei a encarando, procurando qualquer indício de mentira ou de alguma brincadeira. Mas era 

sincero. Era real. 

Essa senhora faleceu quando eu tinha dezenove anos. Fui ao seu funeral cheia de dúvidas ainda. 

Mais tarde procurei saber mais da intimidade de Dona Leda, mais do que eu havia descoberto em 

minhas visitas. Encontrei somente informações sobre sua curta e bem-sucedida carreira. 

Nunca esquecerei Dona Leda. Nunca esquecerei sua história. E hoje, mais velha, entendo qual o 

pacto feito com Satanás. Hoje, somando algumas decepções, amarguras e sofrimentos, entendo 

aquela mulher. Quem não gostaria de esquecer certas coisas para nunca mais sofrer? Faríamos 

qualquer coisa para esquecer o pior dia de nossas vidas. 
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o passar por aquela porta, David sentia que voltava a seus treze anos.  Sentia seu 

rosto redondo novamente, com os cabelos cuidadosamente penteados, o aparelho 

nos dentes e o peso da Torá em suas mãos, os rolos que segurava com esforço para 

mais uma pose para o fotógrafo. Detestava aquela foto no centro da sala, tirada na 

sinagoga no dia do seu bar mitzvá. Sua mãe dava um longo e sonoro suspiro e dizia, com 

entonação iídiche: oy, o dia mais feliz de minha vida. Até que chegue o dia de seu casamento, 

claro. 

Sextas à noite sempre costumava jantar na casa da mãe. Desde a infância, a sala era um misto de 

objetos rituais com enfeites com muito brilho. Candelabros de sete e oito braços, a palavra 

“chai”, vida em hebraico, espalhada pela sala em objetos com os mais variados estilos, formas, 

tamanhos. Mas o que sua mãe mais prezava eram os quadros que ela própria havia bordado à 

mão. Oy, muito esforço para fazer estes quadros. David olhava a imagem de Isaac prestes a ser 

sacrificado e se sentia tomado de uma inconfessável solidariedade. 

A janta, como sempre, tinha a chalá, pão trançado típico do shabat judaico, seguido pelo gefilte 

fish, um bolinho de peixe que tinha uma rodela de cenoura e uma folhinha de salsa no topo. 

Quando criança, questionara o significado daquela combinação e sua mãe explicara que as 

cenouras redondas eram dinheiro e que deveria comê-las se quisesse ficar rico. Para garantir, 

viriam mais dúzias delas no caldo quente da sopa cheirosa que ele tomava a cada noite de sexta. 

Oy, coma logo senão esfria e ninguém gosta de sopa fria. E coma as cenouras, que ninguém quer 

ser pobre a vida toda. 

Aquele menino, sonhado para ser médico, advogado, engenheiro ou até mesmo um dentista, 

encontrava-se desempregado. E teimosamente solteiro. Sua autoestima ia lentamente se 

dissolvendo quando era lembrado por sua mãe, em tom de lamentação, que estava sem 

emprego, dinheiro, mulher ou filhos. Tentava não ouvir o que ela falava, já conhecia as 

repreensões e histórias de sacrifícios e decepções. Preferia prestar atenção no noticiário que 

passava baixinho na televisão. Oy, são só notícias ruins. Estou ficando mishiguene, louca, com 

essas notícias. 

E assim se desenrolava o jantar, como um espetáculo tantas vezes apresentado no qual todos 

sabiam de antemão o seu papel. Chegaria a salada, receita nova vista na TV, mas que ela mudou 

pois onde já se viu comer repolho com laranja. Oy, que mistura! Depois o frango aterrissaria na 

mesa acompanhado pelo arroz. O ato final seria um bolo ou uma compota. Não importasse o 

quanto comesse, seria pouco. Oy, tão pouquinho, assim você fica doente. Não gostou da minha 

comida? 

Ao acabar a refeição, o pai sentaria na frente da TV enquanto a mãe iria arrumar a louça na 

cozinha. Ele, que já não tinha mais quarto ou cama naquela casa, comentaria alguma coisa sobre 

as notícias da semana e calmamente pegaria suas chaves no balcão ao lado da porta enquanto se 

A 
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certificava no espelho que já não tinha mais treze anos e gritaria um tchau para sua mãe. E 

ouviria um oy, essa é a melhor noite da minha semana. 

Caminharia sozinho pela rua pensando que aquela seria a última vez. Diria para si mesmo que 

arranjaria um emprego, mulher, filhos e outra coisa para fazer na sexta à noite. Amaldiçoaria os 

móveis cobertos com um plástico para não sujar, a mal disfarçada decepção que eles sofriam 

com ele. Mas voltaria, como todas as semanas, pensaria em comprar flores, mas chegaria de 

mãos vazias e comeria rodelas de cenoura, muitas, incontáveis, para comprar tudo que pudesse 

sonhar até o próximo jantar de sexta à noite. 
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uando eu era garoto, minha cidade devia ser um terço do que ela é hoje. Essas 

modernidades todas que as cidades maiores tinham a gente não via por aqui. Carros 

de rodas finas que andavam vagarosamente, mulheres com chapéus elegantes, 

tudo isso a gente só conhecia pelo jornal ou pelas fotonovelas que minha mãe 

gostava tanto. 

Lembro do dia que começaram a construir um prédio no final da rua. Costumava andar com meu 

carrinho de lomba pro outro lado, mas naquele dia, fui pro lado de lá e ralei os joelhos caindo do 

carrinho no susto de ver não só uma construção de tijolo – a primeira da região – mas também 

que já tinha um segundo andar. 

Todo mundo da área morava em casinha de madeira, tudo na humildade porque ninguém tinha 

dinheiro pra melhorar de situação. No máximo banheiro dentro de casa, coisa pra elite que 

andava esfarrapada mas pelo menos não metia o pé na lama se ia mijar de madrugada. 

Então eu, meu carrinho de lomba e minhas pernas finas, passamos a frequentar os lados onde 

nascia o primeiro prédio da cidade. Não demorou muito pra molecada da rua se juntar a mim e a 

gente passava horas sentados na calçada do outro lado da rua tentando prever os próximos 

passos daquela construção. 

Veio o terceiro andar numa manhã de segunda. Domingo era dia de missa e almoço com a 

família, então a mãe caprichava na roupa e a gente não podia sair por aí ralando os joelhos; 

quando cheguei no final da rua, na segunda, estava lá erguida a primeira parede do terceiro 

andar. Não acreditei no que via, aquilo não tinha como ser real. Três andares? 

Claro que a construção do prédio não passou despercebida na cidade, virou assunto de mesa de 

bar, de roda de xadrez na pracinha, de papo de farmácia, de fila de mercado, de tudo quanto é 

canto. E quando a gente menos esperava, o prédio ficou pronto. Cinza concreto, feio pra burro, 

mas melhor que nossas casinhas de madeira. 

Chegou uma carreta de mudança em seguida com alguns móveis usados e duas malas, no 

mesmo dia em que o prédio começou a ser pintado de um verde vivo, gritante, contrastando com 

o bege morno e sem graça das nossas ruas. O fedor de tinta fresca durou alguns dias, mas nunca 

tinha visto nada ser pintado tão rápido. 

Quando o prédio estava completamente pronto, numa questão de poucos meses, um homem de 

certa idade se mudou pra lá. Só ele. A gente teve raiva do velho, no começo. A maioria de nós se 

espremia em casas pequenas para famílias grandes e ele vivia sozinho num prédio de três 

andares todo feito de tijolo, sem fresta pra vento. 

Ele usava um sobretudo laranja tão chamativo quanto a cor do prédio, um cavanhaque pontudo e 

notou bem rápido que toda a molecada da rua ficava o dia todo na frente da porta dele, então um 

dia ele nos convidou pra entrar. Tava todo aquele monte de perninha fina meio cagado com a 

Q 
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ideia de entrar no prédio verde, até porque nossos pais desconfiavam do homem, ele nunca 

falava com ninguém, comprava pão nem nunca tinha experimentado o sorvete do Tião, que ele 

dizia ser o melhor do mundo e era ali pertinho. 

Entramos achando que nunca mais sairíamos, e tomamos um choque imenso quando 

percebemos que o primeiro andar não tinha uma única divisória ou móvel. Nadica de nada. Tinha 

uma escada num canto que nem parecia de um prédio novo, feita de madeira que lembrava 

nossas casas e que parecia que se desmancharia no primeiro degrau. 

Ele nos pediu um minuto e subiu, fazendo muito barulho naquela madeira podre e mal pregada. 

Nós ficamos ali, atordoados, lembro que algum dos guris sugeriu que a gente fosse embora o 

mais rápido possível enquanto outro queria que a gente explorasse o lugar. Explorar o quê? 

Perguntei aflito de ter todo aquele espaço vazio enquanto minha casa era metade daquilo e a 

gente vivia em pai, mãe e 5 desnutridos. 

O homem voltou com seu sobretudo laranja e uma cadeira de palha. Só uma. Posicionou no 

centro daquele lugar grande e nos convidou para sentar. No chão, claro. Foi então que ele nos 

contou que tinha vindo do futuro pra avisar que nós tava lascado. Que do tempo que ele vinha 

tinha um maluco governando, que nós, de pouca escolaridade e bastante fome, tinha muito mais 

inteligência que o tal do homem e que muita gente de coração ruim ia apoiar ele. 

Também nos falou de uma doença que mataria gente pra caramba em todo o mundo, bem 

durante esse governo, e ainda nós tava lascado pra caramba. Fiquei com medo do futuro, mas 

um dos guris deu risada e disse que o velho era mais doido que pedra e saiu do prédio 

gargalhando feito uma hiena. E eu nem sabia que pedra podia ser doida. 

Eu fui o último a sair. Não achei graça nenhuma, tava assustado, por algum motivo eu sentia que 

o velho não era louco. Quando cheguei na porta, ele tocou meu ombro, me entregou metade de 

um medalhão que encaixava perfeitamente com metade que ele guardava no bolso do sobretudo 

e pediu que eu guardasse bem. 

Uns dias depois o prédio verde evaporou. Ninguém ouviu nenhum barulho, nem sobrou entulhos, 

nada, simplesmente o terreno amanheceu limpinho, e o velho nunca mais foi visto. Guardei a 

metade do medalhão como prometi que faria. Estudei feito louco porque pobre tem pouca opção 

na vida e consegui fazer minha graduação em física na capital. Me tornei mestre, depois doutor e 

passei a coordenar um laboratório de pesquisa de micropartículas que se decompõem e 

recompõem em outro tempo/espaço. 

No fundo eu queria descobrir se era possível viajar no tempo mesmo. Aliás, não fosse o meio 

medalhão, eu acharia que tudo aquilo foi só uma história que alguém inventou. 

Quando o velho já era eu, uma de minhas colegas me avisou que meu casaco no armário do 

instituto ia criar teia de aranha, de tanto tempo que já estava lá. Não lembrava de ter deixado 
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casaco por ali e senti meu coração disparar – ou parar – quando dei de cara com um sobretudo 

laranja. Levei pra casa com os braços doloridos da força que eu fazia para ele não escapar de 

mim. Sei lá, se esse casaco apareceu do nada no armário, podia muito bem simplesmente sair 

correndo. 

Deixei ele sobre uma poltrona enquanto os pelos no meu queixo iam crescendo até formar um 

vistoso cavanhaque. Num sábado à noite, aparei a barbicha num formato triangular e vesti o 

sobretudo. E então eu o vi no espelho. Embora sorrisse, eu não sabia se meu sentimento naquela 

hora era de medo ou de pânico absoluto. 

Só sei que meses depois um maluco foi eleito e nosso instituto teve as verbas cortadas. Não 

pudemos sequer centrar nossos estudos para colaborar com colegas na pesquisa da vacina da tal 

doença que o velho tinha nos contado, nossos equipamentos não funcionavam sem a luz que foi 

cortada sem aviso e ficamos sem o mais básico para trabalhar. 

Ficou insustentável. Na iminência de um golpe de estado, nos munimos de tubos de ensaio com 

gás – nada letal, mas nada agradável também – e fomos às ruas. Pouco antes do ataque que 

daria início à Guerra Civil, encontrei num bolso do sobretudo laranja um pedaço de metal. Era 

meio medalhão. E encaixava perfeitamente com a outra metade que eu carregava comigo desde 

o encontro com o homem do prédio verde. 

O encontro comigo. 

Eu estava pronto para vencer a guerra. 

 

 

  



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

368 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À LINHA D’ÁGUA DO RIO  
SIDNEI SCHNEIDER 

v.1, n.2 - maio/jul 2020 

Sidnei Schneider é poeta, ficcionista, tradutor e ensaísta.  

Publicou De rua e sangas (2ª ed. 2019), Andorinhas e outros enganos (2012), 

Quichiligangues (2008), Plano de Navegação (1999), entre outros. 1º lugar em 

poesia no Concurso Talentos, UFSM (1995),   1º lugar no Concurso de Contos Caio 

Fernando Abreu, UFRGS (2003), Troféu Açorianos 

 de Divulgação literária, Prefeitura de Porto Alegre (2008). 

 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

369 
 

BIOGRAFIA 

Nasceu magro, aquém. A tia não era dada a cuidados. Esse não dura uma semana. O horror da 

mãe, ainda no hospital. O pai batia sineta na escola, enquanto terminava os estudos. A mãe 

comia laranjas e melado, mas não eram desejos de grávida. Voltaire chegou tão mirradinho, que 

ali mesmo o batizaram. Após esta entrada triunfal, qualquer um toma gosto por histórias fortes. 

Morreria escritor. 

 

CONFIANÇA 

Opai e a mãe ao redor de uma pedra redonda de granito, três as filhas. Elas subiam na pedra, 

deixavam-se cair de costas, e o pai as salvava. A menor, numa das vezes, olhou para trás, 

insegura. Então o pai falou, olha pra frente, fecha os olhos. Ela fez, e se deixou cair, livre de ter de 

confiar apenas em si. 

 

LIÇÃO 

 

Desenhe um quadrado. O professor caminhava entre as mesas e espiava os cadernos, para 

garantir os rigores da forma: 

– Isto é um quadrado? – apontou para o círculo. 

– É que eu soprei nele – disse o menino, balançando a cabeça de alto a baixo como se não fosse 

mais parar. 

 

PERIGO 

Por um instante, a filha endereçou o olhar ao infinito, e a mãe, que não podia mais acompanhar o 

que ia por dentro de sua menina, perguntou, um tanto irritada, se ela estava pensando ou o quê? 

Desconfortável, a mosca do teto entrava em contato com o terror, do qual passaria, 

irremediavelmente, a fazer parte. Nada que o namorado da mãe desenvolvesse faria sentido 

para uma ou outra. Então, para resgatar a filha e salvar o que restava da mãe, ele apenas disse: 

pensar é bom. 

 

ESTÉTICA 

Asobrinha apontou a lua cheia entre os prédios, “olha, que linda”. Altamiro fez que sim, 

concordando. Ao darem com um ex-carpinteiro de rosto vincado, ela segredou para Altamiro, 

“bonito, né?” Ele fez que sim, concordando. Mas quando uma passeata cruzou por eles, 
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reivindicando lâmpadas para os postes do bairro, com gritos de mais luz, mais luz, ele proferiu 

sua iluminaç~o: “taí beleza difícil, porque nova”. Marília fez que sim, discordando: “tem duzentos 

e tantos anos!” Terçava por luz própria, como a passeata: “difícil pra quem?” 
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argani era um pedaço de mau caminho! Colega de banco, despertava paixões em 

todo quadro funcional, incluindo gerentes, diretores e clientes ricos.  

Morena à meia cuia, com um cabelo que se derramava dorso a baixo como uma 

cachoeira de piche. Os olhos, duas bolitas rasgadas de cor incerta. Um tom 

exótico de mel, com expressões que iam do mormaço à selvageria, mercê do momento. Era por 

onde começavam a sucumbir suas vítimas. E a boca… L|bios de pedir beijo, daqueles que 

permanentemente ensaiam a última vogal. Um bico de selfie mesmo dormindo.   

Eu falaria sobre seu corpo, mas temo exagerar. Só não posso deixar de referir, que isso tudo se 

distribuía em pouco mais de 1,60m. Margani crescia na frente dos homens. Na frente, por baixo, 

por cima… 

Dos babões que a cercavam, poucos tinham liberdades. Eu era um ungido. Por quê? Ora, porque 

não insistia, explícita ou veladamente, em levá-la para a cama. Era o que ela pensava e por mim 

estava tudo bem. Até que uma borracheira em uma festa do banco resolveu as coisas entre nós. 

Na verdade, ficamos um feriadão confinados resolvendo as coisas. 

Alguns dias depois, porém, ela sumiu. Sumiu total, como por encanto. 

As coisas custaram um pouco a se ajustar. Fiquei com um sentimento amargo de perda, e com a 

certeza de que aquele feriadão de torrar colchões fora um prêmio de consolação pelo amigo legal 

que eu tinha sido. Sofri. A extensão das minhas dores tem seu limiar nas sextas-feiras, mas 

daquela vez seria diferente. 

Dois anos se passaram. Eu tinha me arranjado aqui e ali com Alice, Verônica e nem me lembro 

com quem mais, mas não esquecia Margani. Uma noite, sentado em um piano-bar, me deparei 

com ela. Estava acompanhada pelo papai. Papai com açúcar, e era uma versão especial de 

Margani.   

Cruzamos os olhos despercebidamente como estranhos. Ela levantou-se para ir ao toalete a 

passo lerdo, mostrando o tamanho da minha perda. Alguns minutos depois o garçom chegou 

com um cart~ozinho e um recado “me liga”. Dei-me por satisfeito e fui embora. Por certo ligaria. 

– Margani? 

– Oi, querido. Preciso vê-lo. Anote o endereço. 

Era perto, mas demorei dois dias para chegar e ser recebido pela nudez dela. Sim, havia uma 

toalha por cima, mas só notei depois. 

– Sente. Vou me vestir. 

Quase retruquei por impulso… 

M 
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– João, eu sei que devo explicações, mas as coisas se precipitaram e tive de tomar decisões com 

urgência. Precisei escolher entre ser bancária ou rica. Não vacilei. 

– Saí com um diretor do banco algumas vezes. Fizemos uma viagem, quando ele pediu 

exclusividade. Fez ofertas… Eu, algumas exigências… Resumindo, passei de banc|ria, moradora 

de república a amante, com cartão ilimitado e um apartamento. 

– Explorei a ficha médica dele e comecei a cozinhá-lo em fogo brando. Como estava demorando 

a “nos deixar”, dei um jeito de sermos surpreendidos por sua filha. Um escândalo sufocado, e ele 

teve de ancorar seu barco. Fiquei livre, com este apartamento e a grana indenizatória. Silêncio 

custa caro. 

– É o que escolhi.  Agora tenho três “namorados”. Todos “exclusivos”, com mais de 60 anos, 

casados, ricos e cardiopatas. É assim que vou juntar o suficiente para viver bem e sair de cena, o 

que não deve tardar. Percebe? 

Percebi. Em relação aos pré-requisitos, eu não era rico nem tinha 60 anos. Mas, talvez por causa 

dela, não era casado e provavelmente tenha contraído uma cardiopatia. 

 

II 

Meus olhos vagueavam indefinidamente pelos tapetes e livros expostos na estante, evitando, 

aflito, pousar naquela nudez tão adivinhada. Pasmo e desolado como se em torno desabasse o 

mundo. 

Busquei qualquer frase que aliviasse o silêncio, uma pergunta talvez. Quem sabe a interrogação 

que me atormentava, por que o chamado de ir até sua casa? A razão de me receber com uma 

intimidade de amante, logo eu, tão aquém do que ela pretendia dos homens que a 

frequentavam. Explicar o sumiço? Não, Margani, não me deves explicação alguma, nem de como 

amealhaste fortuna em troca de teus encantos. Tentava pinçar a frase exata do turbilhão dos 

meus pensamentos que rompesse aquela instalada mudez. 

Ela sorriu molemente, cruzando as pernas que tanto me forneceram inspirações e a voz rouca me 

tirou da angústia daqueles pesados instantes: 

– Quero te fazer um pedido! 

Levantou-se, caminhou até o grande armário antigo com duas imensas portas de madeira.  De 

costas pra mim, abre a toalha e a amarra novamente, divertindo-se por certo com meus desejos. 

A porta abre rangendo, expondo prateleiras forradas de broderí. Na ponta dos pés, puxa a 

grande caixa de papelão. Senta novamente na poltrona com a caixa nos joelhos. 

– Preciso que me prometas que nunca vai contar pra ninguém! 
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– O quê?  

– Promete. 

– Prometo. 

 

III 

Margani abriu a caixa. Dentro, uma miscelânea de objetos: uma boneca, um chocalho de bebê, 

um vestido branco de criança (talvez de primeira comunhão), um piano minúsculo, em porcelana, 

um maço de cartas atadas com fita de cetim azul, um rosário de cristal, um envelope pardo, um 

diário com fechadura, uma chave antiga e muitas outras coisas que não cheguei a perceber o que 

eram. 

− Aqui dentro – ela me disse, segurando o envelope − eu guardo as minhas certezas. As coisas 

são apenas coisas, não trazem em si nenhum sentido, somos nós que lhes damos uma história.  

Cada um desses objetos, a cada um deles eu atrelei uma certeza. Por isso eu os guardo aqui, 

dentro dessa caixa. Um descuido e eles se perdem em outra vida, ganham um novo dono, uma 

nova história. Esse piano de porcelana, ganhei da minha madrinha quando me apresentei em 

público pela primeira vez, num recital. Tinha dez anos e meu sonho era tornar-me concertista. 

Não consegui, é claro, mas ele representa a certeza de que fui menina e tive sonhos. Essas cartas, 

são cartas de amor trocadas entre minha mãe e meu pai, eu emprestei a elas a certeza de que o 

amor é possível. A cada desamor que me acontece, eu as releio, durmo com elas sob o 

travesseiro e logo estou pronta para começar de novo. 

Nada daquilo que eu via e ouvia combinava com a imagem que eu tinha de Margani, seus três 

namorados, seu desejo irrefreável de ser rica. Para aumentar meu embaraço, a toalha havia 

resvalado de seus ombros e deixava à vista os seios magníficos de mamilos grandes, um tom 

mais escuro do que a pele. Eu que sempre a desejara, que sonhara com ela e me masturbara, 

senti-me de repente envergonhado pela nudez não do seu corpo, a nudez da alma que ela me 

expunha sem pudor. Depois de olhar aquela caixa, não podia mais pensar em Margani como um 

objeto do meu desejo. Era obrigado a olhá-la como uma mulher: beleza e feiura, qualidades e 

defeitos.  

− De tudo aqui, porém, nada existe nesta caixa mais secreto do que o que está nesse envelope − 

ela disse, colocando o envelope no colo e, feito uma menina, cobrindo pudicamente os seios com 

a toalha. 

Aquele gesto casto me excitou mais do que qualquer requebro dos seus quadris, qualquer 

oscilação de seus lábios de beijos. Naquele momento, não me envergonho de dizer, me 

apaixonei por Margani. Ela pareceu ler meu pensamento. 
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− Guardo tudo isso para mim, não para os outros. Não te mostro para que gostes de mim. 

Aprendi a conviver com o desprezo, é muito mais fácil do que conviver com o amor, não há 

expectativas nem cobranças. Está tudo ali, à flor da pele. Gosto de viver assim: na superfície. Se 

eu desaparecer agora, não me importo que encontrem essa caixa, ninguém irá adivinhar o que 

cada uma dessas coisas representa pra mim, serão apenas objetos. Mas o que está nesse 

envelope me revela. Ele não pode cair em mãos estranhas. 

 

IV (final) 

A impressão era de que ela estava prestes a sumir de novo e me escolhera como fiel depositário 

de seus segredos. Por que eu? Não havia nada entre nós além daquele feriado. E até botar meus 

pés naquele apartamento, Margani era apenas uma fêmea a aguçar meus instintos. Mas, ao 

cruzar a porta, no entanto tornei-me um minúsculo inseto preso em suas teias. E não queria me 

libertar. Se naquele momento ela tivesse me proposto uma fuga, eu teria aceitado de pronto. Ou 

qualquer outra loucura. Casar, morar junto, tudo que nos mantivesse próximos. 

Margani optou pelo afastamento. 

Guardou o envelope dobrado no bolso interno do meu casaco e conduziu-me à saída. Na ponta 

dos pés, alcançou-me um beijo rápido e entrevi em seus olhos um brilho úmido que tentou 

enxugar com o dorso da mão. Empurrou-me para fora com delicadeza e passou a chave na porta. 

Não havia dúvidas. Era uma despedida.  

Quando o elevador chegou, dei passagem a um senhor baixo, um tanto gordo e bem vestido. E, a 

julgar pelos dois seguranças carrancudos que o acompanhavam, tratava-se de alguém 

importante. Talvez um dos amantes ricos dela, por isso a pressa em me por pra fora. 

O que Margani era capaz por dinheiro, ela mesma confessara, mas após nossa conversa ficou 

evidente que algo a preocupava. Talvez estivesse sofrendo chantagem ou fosse ela própria a 

chantagista. E a resposta estava em meu bolso. 

Quando cheguei à rua, faltava pouco para as dezoito horas. Virei a esquina e entrei no primeiro 

café que encontrei. Escolhi uma mesa de fundo, pedi um expresso duplo e, enquanto aguardava, 

apanhei o envelope. Lacrado. 

− Açúcar, senhor? 

 

− Não, obrigado. 

Bebi num só gole a água que acompanhava o café e quando ergui os olhos, dois homens estavam 

parados à minha frente. Havia neles algo de familiar. 
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Acordei, olhei em volta. Macas por todo o lado e um cheiro azedo que me embrulhava o 

estômago. Uma desconhecida ajeitava meu travesseiro. 

− Onde estou? 

− Na emergência do Santa Helena. 

Passei a noite em observação e, ao sair, devolveram-me apenas as chaves. Todo o resto tinha 

sumido. Carteira, cartões, documentos e até o relógio de pulso que fora de meu avô, com o vidro 

trincado, e de valor puramente sentimental.  

J| em casa, tentei refazer os acontecimentos. Desde o copo d’|gua no café até a emergência, 

apenas escuridão. Liguei para Arthur, um colega do banco, e pedi para que viesse com urgência. 

Enquanto o esperava, veio-me a lembrança dos bolsos sendo revistados. Sim, fora mesmo um 

assalto. E quanto mais pensava, menos me convencia. Faltava alguma peça naquele jogo. Então 

lembrei do envelope que Margani me havia confiado. 

Naquele mesmo instante, Arthur tocou a campainha . 

− Olha isto – disse, jogando-me um jornal nos braços. 

A foto de Margani estampava a página policial. A matéria trazia poucos detalhes, apenas que 

fora encontrada por meio de denúncia anônima, no final da tarde anterior. A polícia ainda não 

tinha o retrato falado do suspeito, mas, segundo o depoimento do porteiro, o homem havia 

subido ao apartamento da vítima por volta das quinze horas e descido pouco antes das dezoito. 

Fora isso, um relógio de pulso com o vidro trincado, esquecido ao lado do corpo. 
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uando eu estava prestes a abrir a porta, um arrepio percorreu minha espinha. Senti 

um par de olhos em voos rasantes desde a lombar até a cervical. A proximidade de 

minha mulher era a certeza de não haver espaço para a desistência. O mais tênue 

sinal de indecisão de minha parte sepultaria a minha carreira e perpetuaria o meu 

fracasso. 

Tínhamos recebido uma advertência de alguns amigos quanto à notícia sobre a aquisição do 

lugar ser um péssimo negócio, mesmo assim eu fechara os ouvidos e aceitara o desafio. A 

facilidade em gerir o futuro da família, o dom herdado de meu pai que, por sua vez, aprendera 

com meu avô, um rico comerciante de uma rede de confeitarias, servira de mola propulsora na 

hora de bater o martelo. 

Sorri para as crianças, me encostei de leve no batente e a porta se abriu. De imediato a atmosfera 

interior derramou sobre nós toda a sua quietude obrigando Helena a esfregar os braços. Fiz para 

eles a tradicional mesura, o gesto de meus ancestrais. 

Enquanto os pequenos exploravam o ambiente, nós começamos a limpeza. Encontrei uma 

antiga moeda a um canto do corredor. Olhei-a com atenção. De um lado um brasão imperial, do 

outro o número duzentos e a palavra réis. Tirei a poeira de sua superfície, e detive-me um pouco 

mais no ano mil oitocentos e oitenta e sete exibido com precisão. Aquela era uma peça de 

colecionador. Eu não sabia nada sobre os antigos moradores, o que me fez no mesmo instante 

adotá-la como amuleto. 

Trouxemos pouca coisa na mudança, conseguimos nos instalar em tempo recorde. As crianças 

não escondiam o entusiasmo correndo de um lado ao outro e Helena parecia ter remoçado uns 

seis meses, talvez um ano. Nunca fui muito bom em acertar a idade das mulheres. Ela estava 

feliz, e isso bastava. 

Só percebi a noite lá fora quando Nati começou a choramingar se queixando de fome. Eu não 

encontraria nada aberto àquela hora, o jeito seria apelar para os vizinhos. Falei para todos se 

acalmarem e saí em busca de algo para comermos. Afastei-me uns poucos metros, e o bafo 

quente soprado acima da minha cabeça foi o bastante para eu me arrepender de ter saído. 

Levantei os olhos bem devagar e então corri. Corri o mais rápido que pude. Corri tanto, mas 

tanto, que agora não sinto as pernas. Estou dentro de uma fenda de concreto há mais de uma 

hora, o vão afunilado para o alto me impede de subir. O único lugar por onde posso sair é o 

mesmo por onde entrei. Através dele uma pata peluda com garras pontiagudas teima em tentar 

me alcançar. 

De repente ouço um tilintar do lado de fora e em seguida a passagem é desobstruída. Espio, me 

escondo, espio outra vez. No pátio, Helena jogou o amuleto para o lado oposto. Impetuosa ela 

guincha alto. O sobrenome de seu pai reverbera através da madrugada. 

Q 
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É agora ou nunca. 
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O CHEIRO DOS CUSCOS NAS BOMBACHAS 

Enquanto todos brincavam de campinhos, e de ser Batista, Zico, Sócrates, Cerezo, De León ou 

Falcão, eu preferia ficar com a cuscada. Eu queria ser ninguém. Me perder entre os guaipecas 

vadios e pronto. E só. 

Eu abraçava os cuscos e sentia o coraçãozinho lá deles batendo junto ao meu. 

Depois os gritos cessavam. Paravam os chutes. O futebol acabava. Os guris iam embora, cada 

um para sua casa, levando lembranças de dribles, defesas e gols l| deles… E os vira-latas também 

se iam, seguiam seu rumo. 

Eu, a caminho do rancho, levava nada. Só o cheiro dos cuscos nas bombachas. 

 

A CAIXA 

Ele chegou faceiro, depositou a caixa sobre a mesa e chamou toda a família para que víssemos o 

que havia conseguido no centro da cidade, na saída do trabalho. Foi uma pechincha, disse. Falou 

que se tratava de um animalzinho frágil, que faria muito bem a todos. Disse que o bichinho comia 

pouco, e se chamava Paz. Pediu para que todos se aproximassem. Disse que abriria a caixa. O 

guri menor arregalou bem os olhos e abraçou a perna do velho. Quando o pai abriu a caixa o 

bicho voou, e desapareceu por um vão da cumeeira. Mal tivemos tempo de ver a cor do animal. A 

Paz, tão desejada pelo velho, foi embora de nossa casa, e ainda cagou sobre nossas cabeças. O 

pai nunca mais foi o mesmo. 

 

AO ESTILO JULIAN MURGUIA 

Havia uns negrinhos, que barrigudos e descalços, na frente das casas toscas, chupavam o ranho 

que escorria do nariz. Um deles, com cara de sem-vergonha, sempre piscava o olho pra mim 

quando passávamos a cavalo. Os guaipecas magricelas saíam de atrás de nós importunando as 

montarias, que assoleadas, espumavam nos beiços, mascando o freio e coleando as moscas. A 

um ponto do trecho tínhamos que atravessar o rio que em algumas partes mal e mal dava vau. 

Saíamos do outro lado com os pelegos pingando. Pra mim era folia, que ia junto de metido, com 

a desculpa de aprender o ofício. O pai fingia que acreditava e fazia vistas grossas quando eu 

amofinava o matungo dando-lhe de garrões e girando no matambre do bicho a roseta das 

esporas, fazendo-lhe galopar sem precisão. Na volta os peões traziam as malas de garupa 

repletas de fumo em corda, erva-mate e rapaduras. Eu tinha vontade de apear e dividir uma delas 

com os piás ribeirinhos, mas achando que o pai não fosse concordar acabava por seguir quieto no 

lombo do tostado. 
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odos acharam que podiam confiar no Diretor, realmente acreditaram nisso. Ele 

garantiu que daria tudo certo, que, na hora da necessidade, o prédio protegeria os 

seus. É bem provável que ele não se elegesse nunca mais depois desse acontecimento. 

A família de Osvaldo era, devido à simpatia e carisma de Mariana, a esposa grávida, 

bem querida na pequena comunidade e todos sofreriam com ela se o parto tivesse ainda mais 

complicações. Foi uma péssima ideia emprestar o obstetra justamente nesse momento. O que 

deveria ser simplesmente uma visita de cortesia para acompanhar o parto da esposa do soberano 

do prédio a seis quarteirões do Araucária acabou se tornando um grande problema. Uma guerra 

entre dois prédios menores que não mantinham relações amigáveis com o Araucária bloqueava o 

caminho para o retorno do médico, e era provável que fosse esse o problema, mas ninguém sabia 

com certeza. Dessa forma, Mariana, que já tinha agendado o difícil parto com o Doutor, viu-se 

sem ninguém para fazer o procedimento. O Doutor já havia sinalizado que algo estava errado: o 

bebê estava em uma posição difícil e só ele tinha competência para aquela situação. Seus 

assistentes, que haviam ficado no Araucária, pareciam mais apavorados que a família. 

Com tudo isso, Osvaldo estava em um estado lastimável. Sempre quisera pertencer ao Araucária. 

Além de ser o primeiro prédio a conquistar independência há quase duzentos anos, diziam ter 

excesso de mulheres em idade de casamento, e esse era um dos sonhos do homem, construir 

família e deixar descendência. Quando abriram uma vaga para técnico em elevadores, ele logo 

pediu permissão para emigrar do seu antigo prédio e naturalizou-se Araucariano. O prédio novo 

não era tudo que ele pensava, mas, ainda assim, encontrou uma esposa, viúva do primeiro 

marido, que aceitou casar-se com um homem já entrando na meia-idade. Os três, havia um 

enteado também, acabaram se entendendo bem. 

O menino, agora com dezesseis anos de idade, havia perdido o pai há duas guerras atrás, quando 

beirava os seis anos, tendo sido criado pela mãe somente, o que o tornou bem independente. 

Apesar de o Araucária ser considerado um prédio-nação bastante rico, não era fácil viver sem que 

os dois pais fossem úteis à comunidade, ainda mais sendo considerado um menino estranho, 

sempre rodeado daqueles livros antigos pré-fracionamento. Para que a nação pudesse sobreviver 

adequadamente e manter a soberania, era necessário que os três mil habitantes desenvolvessem 

ocupações produtivas. Rafael acabara tendo que tomar o lugar do pai falecido na comunidade, 

mas há dois anos, quando a mãe casou de novo, ele pôde voltar aos estudos e aos livros. Adorava 

todas aquelas histórias sobre castelos e missões de caça a dragões e resgate de princesas. Mais 

de uma vez, se viu alvo de chacota por gostar de fábulas, contos de fada e histórias cheias de 

magia e fantasia. 

O Araucária, inicialmente, com seus trinta e cinco andares de altura, sem contar os cinco 

subterrâneos, era um prédio comercial, e foi graças ao laboratório que ocupava três andares que 

a nova era dos prédios-nação começou. Quando surgiu a nova epidemia, no início do século vinte 

e um, somente o Laboratório de Pesquisas Oliveira Zatti desenvolveu uma vacina que tinha 

alguma eficácia. Quando um terço da população mundial pereceu devido à epidemia, o 

T 
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laboratório passou a ser o centro das atenções do planeta. Pressionado para entregar os dados 

para que outros laboratórios pelo mundo pudessem também produzir a vacina, o Biomédico 

Irineu Zatti exigiu a independência total de seu laboratório, queria que o prédio todo fosse 

declarado uma espécie de Vaticano da Ciência, uma expressão que correu o mundo na época. 

Zatti, após conseguir o que queria e liberar os dados da pesquisa, comprou o prédio inteiro e 

fundou uma nação independente. Muitos empresários pelo mundo todo – que dominavam 

outros elos da cadeia de sobrevivência, principalmente na área de produção de alimentos, 

transporte, remédios e eletrônicos – requisitaram também a independência. Com as forças 

armadas abaladas e a humanidade fragilizada como estava, ninguém conseguiu impedir o que 

ficou conhecida com a Era do Fracionamento. Cinco mil outras nações surgiram. Aos poucos, os 

países foram enfraquecendo e quem não pertencia aos prédios emancipados acabou vivendo em 

total anarquia. Finalmente, a maioria das nações tradicionais se extinguiram e o planeta virou 

uma série de pequenos reinos, dinastias, repúblicas e empresas independentes das mais variados 

formas. Alguns homens e mulheres, com o uso da força, acabaram dominando prédios e regiões 

menores e o mundo tomou uma nova conformação. Antes que a vacina fizesse efeito, em torno 

de dois terços da população foi afetada. A maioria morreu em agonia, e, fora dos prédios 

emancipados ou conquistados, sobraram farrapos humanos vivendo como podiam. 

Portanto, viver em um prédio como o Araucária era uma benção, mas se a mãe morresse devido 

às dificuldades no parto, não confiava em Osvaldo para apadrinhá-lo, talvez fosse expulso e 

tivesse que viver nas ruas. Antes de ocupar uma posição fixa e receber um certificado de alguma 

Ordem profissional, os moradores eram considerados um estorvo. Ainda mais um rapaz estranho 

como ele, que preferia ler repetidamente aqueles livros empoeirados e que, portanto, não era 

tido como alguém de grande futuro. E Osvaldo, apesar de bem quisto, mais pela esposa que 

tinha, era fraco e não faria nada para resolver a situação. Teria que ser Rafael a enfrentar a rua 

dessa vez para que nunca mais tivesse que fazê-lo. Perder a mãe não era uma opção para aquela 

família. As fábulas cheias de animais falantes e os contos de fada com dragões, cavalos e 

cavaleiros, princesas que precisavam ser salvas e missões impossíveis precisariam esperar. 

Colocou o melhor calçado que tinha. Era um par de botas no qual uma das solas tinha um furo do 

tamanho de uma moeda. Osvaldo mal se dignou a falar com ele, apenas ficava ao lado da esposa 

tentando aliviar suas dores. Sem o médico, não tinham certeza nem qual remédio poderiam 

ministrar sem risco. Rafael conseguiu um mapa bastante usado, mas muito útil, e se informou 

sobre exatamente onde era o tal prédio no qual se encontrava o médico, considerando que ele 

tivesse chegado lá, em primeiro lugar. Sabiam que se tratava de um reinado, mas não se tinha 

mais informações: se tratava-se de um déspota cruel ou algum outro tipo de monarca, 

considerando-se que houvesse algum outro tipo. Tinha, a seu favor, a estatura ainda não 

totalmente desenvolvida, o corpo ágil e pernas velozes. Ele sabia que talvez precisasse lutar, mas 

tinha certeza que correr e se esgueirar era o que contaria pontos lá fora. Como desvantagem, 

tinha a inexperiência em viver e se locomover fora do prédio e a total falta de ideias sobre como 

resolver o problema. 
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O diretor havia dado a ele um tapinha no ombro e uma carta de apresentação, mas todos 

temiam que, além da guerra que bloqueava o caminho, o médico houvesse ficado retido 

permanentemente pelo até então reino amigo, que não tinha um médico fixo e cobiçava o de 

Araucária há um bom tempo, fato que deixaram bem claro nas poucas vezes em que entraram 

em contato presencial, já que diziam não possuir nenhum equipamento de comunicação. 

Quando ouviu a porta bater atrás de si, o coração de Rafael quase saltou pela boca. Uma espécie 

de névoa densa e mal cheirosa varria em ondas as ruas até onde o olhar alcançava. O menino 

ficou por ali uns dois minutos sem se mexer, aguardando o ritmo cardíaco normalizar-se. Tinha 

sido um tanto egoísta até agora, pensando só em si mesmo e não no sofrimento da mãe, mas ao 

se ver fora do prédio percebeu o quanto ela era importante em sua vida e o quanto queria que ela 

fosse feliz com o novo bebê. Desceu vagarosamente os degraus que compunham parte da 

fachada do Araucária e tirou o mapa do bolso. Precisava tomar a direita e percorrer os seis 

quarteirões que seriam o trajeto natural do médico. Caso não o encontrasse, deveria apresentar-

se no Reino de Timbaúva e torcer para que o médico estivesse lá e em segurança. Fora isso que 

os cinco guerreiros que vieram escoltar o médico até o Timbaúva disseram que aconteceria, que 

a travessia era totalmente segura. Na carta de apresentação que Rafael levava, o Diretor Juliano 

explicava a situação e pedia o retorno imediato do Doutor Marcelo. Tudo poderia ser resolvido 

em poucas horas ou Rafael poderia se tornar somente mais um morador dos prédios que nunca 

voltaria para casa depois de um passeio do lado de fora. 

Não era exatamente o medo de morrer ou do que vinha depois da morte, mas sim do sofrimento 

que as armas utilizadas nessas pequenas guerras particulares entre os prédios poderiam trazer. 

Conquistar um outro prédio sem destruição de patrimônio era meio que um acordo implícito 

entre os opositores, então as armas tinham o requinte de matar os indivíduos das mais variadas 

formas, mas sem destruição ou contaminação duradoura dos ambientes. Com esse novo arsenal, 

um indivíduo podia ser imobilizado instantaneamente e ser assado de dentro pra fora, ter a sua 

pele arrancada, ter o corpo derretido, afogar-se com o próprio vômito, ser desmembrado e 

deixado como comida para os animais que agora infestavam a cidade, entre outras coisas. Todas 

essas formas de matar eram possíveis, em diversas combinações de sadismo e, geralmente, de 

forma bem lenta. Ou seja, viver nas ruas ou em permanente guerra era a última coisa que Rafael 

tinha vontade de fazer. Precisava encontrar o médico e salvar sua mãe, e a si próprio. 

Se as seis quadras até Timbaúva fossem tão fáceis quanto a primeira, Rafael não teria com o que 

se preocupar, mas é claro que a história foi outra. Ao colocar o pé na segunda quadra, o garoto 

sentiu um cheiro diferente, meio metálico, meio doce. Ele já tinha ouvido falar disso através dos 

viajantes que visitavam Araucária, mas não imaginava que teria a oportunidade de sentir o tal 

cheiro. Durante o desenrolar da epidemia, descobriu-se que até os animais estavam sendo 

afetados, mas que neles a doença causava terríveis mutações em vez de morte. Entrar em 

qualquer beco nunca mais foi uma experiência tranquila, gatos e cães vadios eram agora terríveis 

predadores de quase dois metros de altura, mas, segundo os viajantes, cães e gatos não eram os 
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piores. O cheiro metálico doce que agora Rafael reconhecia pertencia a um outro animal 

acostumado à vida urbana. 

Coberto de pelo lustroso de um preto profundo, dentes que pareciam não caber na boca e asas 

coriáceas de quase cinco metros de envergadura, o animal que se assemelhava a um morcego 

pousou repentinamente na frente de Rafael. Uma baba verde e fumegante pingava do canto da 

sua bocarra. O animal respirava pesadamente e por sorte o menino conseguiu perceber que se 

preparava para expelir algo. Desviou-se a tempo de evitar um jato da gosma verde e fedorenta 

que derreteu boa parte de um carro velho. Rafael só pensava em correr e se esconder como fazia 

quando a mãe lia para ele as histórias de dragões nos contos de fada. Por mais de uma vez, a mãe 

encontrou-o dormindo debaixo da cama no meio da noite. Mas ali não havia cama para escondê-

lo. Rafael correu até um beco estreito e escuro, mas o animal perseguiu-o com seu passo 

desajeitado. Apesar do tamanho das asas, o bicho encontrou um meio de apertar-se e entrar no 

beco. Rafael andou de costas para o fundo escuro que lhe pareceu bem menos amedrontador do 

que um morcego que cuspia ácido. 

Quando somente em torno dez metros o separavam do morcego, o garoto ouviu um ruído 

estranho. Parecia um ronco de motor envenenado que soava repetidamente com um tom grave. 

Mal Rafael teve tempo de virar o rosto para descobrir a origem do som, sentiu algo imenso 

pulando sobre si. Uma garra arranhou dolorosamente seu ombro, mas não se deteve. Em um 

novo ataque, rumou para o morcego, que já assumia uma posição de defesa. A origem do som de 

motor envenenado, da garra mortífera e da cautela repentina do morcego era um imenso gato 

que Rafael avaliou em três metros de comprimento. Parecia mesmo um leão, porém maior e 

mais esguio e sem a juba característica. Talvez um gato de rua que tivesse crescido demais 

ficasse exatamente com aquela aparência, e, logo Rafael percebeu, devia mesmo ser a mutação 

de um gato de rua o imenso animal que ele contemplava. 

Os dois gigantes mutantes em combate bloquearam a saída do beco, mas, mesmo com o corte 

no ombro e um medo que nunca havia sentido, o garoto buscava um meio de se afastar daquela 

briga. Em um momento no qual os animais caíram engalfinhados trocando poderosas mordidas, 

Rafael conseguiu uma brecha e fugiu correndo daquele lugar. Ouviu um urro estridente quando 

virou-se a tempo de ver o morcego sendo decapitado pelo gato gigante, mas o felino não teve 

sorte e ficou preso por debaixo da carcaça pesada. Rafael deteve-se um momento e retornou. 

Com o uso de uma viga de metal tentou, mesmo sem saber exatamente o porquê, libertar o gato 

se valendo da viga como alavanca. Apesar da dor, do cansaço e da aparente falta de sabedoria do 

ato, com algum esforço e várias tentativas, o felino se viu liberto. Diante da libertação do animal, 

o menino saiu em disparada e só parou para respirar quando havia percorrido outras duas 

quadras. Com o sangue já parando de escorrer da ferida do ombro e com fôlego renovado, Rafael 

percebeu que só faltavam outras três quadras e até agora nada do Doutor Marcelo, pelo menos 

podia ter a esperança que ele estivesse são e salvo no seu destino. 
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Mais uma quadra foi percorrida sem que nada digno de nota acontecesse, mas logo à frente o 

garoto percebeu que havia uma troca de tiros, pequenas bombas e armas químicas entre dois 

prédios em lados opostos da rua. O possível problema que haviam antecipado. Pessoas corriam 

de um lado para o outro tentando chegar à base adversária sem serem vistas ou atingidas. Rafael 

considerou contornar a quadra, mas isso aumentaria seu trajeto e o faria percorrer um caminho 

ainda mais perigoso. Vários minutos se passaram e o garoto não via alternativa a não ser se 

meter no meio do tiroteio e esperar que um milagre o ajudasse a passar incólume entre as balas e 

explosões. Repentinamente, após uma explosão mais luminosa, os soldados, ou o que quer 

fossem aquelas pessoas em guerra, voltaram o mais rápido possível para as suas bases. 

Simplesmente desistiram de continuar a batalha. Era bom demais para ser verdade, Rafael 

considerou que o seu “milagre” havia ocorrido, afinal de contas. Tratou de correr o mais r|pido 

que pôde ao cruzar a quadra antes obstruída. 

Logo no início, sentiu uma sensação de queimação na sola do pé, mas prosseguiu sem dar 

importância. Após mais alguns passos, percebeu onde havia se metido e o porquê do repentino 

desaparecimento dos exércitos opositores. Já tinha ouvido falar daquela situação, mas não havia 

relacionado com a sua experiência presente. Era comum para esses pequenos exércitos 

utilizarem armas dessa natureza, e havia uma especialmente terrível e dolorosa. Era uma 

pequena bomba que espalhava um gel de aparência inocente mas que tinha propriedades 

paralisantes e corrosivas, o infeliz que pisasse na parte do chão coberta pelo gel começava a 

derreter a partir da sola do sapato, e quando o gel atingia a carne o sujeito, paralisado após 

alguns segundos de contato, ficava impotente assistindo o seu próprio derretimento, sentindo 

uma dor excruciante. O furo na sola do sapato de Rafael propiciou-lhe um pequeno contato com 

o gel, o que fez com que percebesse a arma antes do que geralmente se percebe, que é quando já 

se está no meio da zona inundada de gel e os poucos segundos antes da paralisia já não são 

suficientes nem para prosseguir, nem para retornar. Eram poucos os que se salvavam dessa 

armadilha. Rafael viu-se então em uma encruzilhada, podia arriscar outro milagre e correr como 

o vento ou retroceder e desistir, o que significava a morte da mãe e talvez mesmo a sua. Em uma 

fração de segundo, o menino decidiu correr o risco. A uns dez passos do final da zona de conflito, 

sentiu as pernas travarem e o corpo enrijecer. Mal teve tempo de olhar para trás e verificar o 

quanto havia progredido inutilmente. Paralisou-se nessa posição esquisita. Quando sentiu que a 

sola dos sapatos já estavam na última fase de derretimento e a pele dos pés começava a arder 

intensamente, avistou algo se aproximando em alta velocidade pelo caminho que havia 

percorrido, não ainda na parte afetada pelo gel, mas nas quadras anteriores. As ondas de névoa 

atrapalhavam a visão, mas Rafael conseguiu ver que alguma coisa grande deu um salto em sua 

direção antes de entrar na zona do gel. Parecia que o gato supercrescido tinha gostado do gosto 

ou do cheiro do menino e queria terminar a refeição. O garoto pensou que, diante das 

circunstâncias, uma morte rápida na mão de um animal selvagem era melhor do que derreter no 

asfalto, e fechou os olhos, isso se o bicho também não ficasse preso. Sentiu uma forte batida no 

peito e a sensação de ser arremessado. Caiu, ainda paralisado e atordoado, no chão seco. 
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O baque havia lhe tirado o ar dos pulmões. Abriu um olho de cada vez. O gato gigante se 

aproximava dele vagarosamente. Sentiu o hálito do animal bem perto. Quando se preparava 

para a primeira mordida e morte certa, sentiu uma áspera língua lamber seu ferimento. Depois, 

meio desajeitadamente, mas com gentileza, o bichano jogou-o nas costas e ficou parado. Ainda 

recuperando os movimentos, Rafael, apesar de não entender bem o que acontecia, agarrou-se 

como pôde ao pelo da criatura e executou a única ideia que lhe veio à mente: apontou com uma 

mão amolecida em direção às duas quadras restantes. O animal começou a andar lentamente, 

mas à medida que percebeu que Rafael se encontrava bem acomodado, aumentou a velocidade 

e logo se encontravam em frente ao Timbaúva. Assim que saltou do cavalo improvisado, já 

recuperado, teve a certeza que estava seguro e que as fábulas que lia desde criança não eram tão 

fantasiosas ou impossíveis quanto imaginava. O gato, após uma troca de olhares mais 

significativa que qualquer palavra que pudesse ser dita, desapareceu em segundos. 

Dois guardas com capacetes e pesadas espadas na cintura olharam aquela cena bizarra e 

aguardaram de boca aberta enquanto o rapaz se aproximava. 

– Eu sou da casa de Araucária e vim buscar o Doutor Marcelo. Gostaria de ser anunciado, se vocês 

não se importarem – aquilo saiu meio que sem planejamento, nunca havia ensaiado dizer uma 

frase daquelas, quase que saída de um livro de fantasia. Tentou manter uma certa dignidade, 

apesar dos pés descalços que o faziam parecer ainda mais estranho. 

Os dois guardas ficaram alguns segundos parados e então indicaram que entrasse. Um deles 

guiou-o através de alguns corredores até uma sala que parecia ficar no setor hospitalar, lá 

encontrou o Doutor Marcelo com os dois braços enfaixados e um Rei muito exaltado. Pareciam 

discutir ao som de gemidos vindos de um lugar mais distante. Assim que viu Rafael, o Doutor 

ficou visivelmente aliviado, mas o Rei continuava com o rosto transtornado, então seu olhar 

pousou no rapaz. 

Antes que se dissesse qualquer coisa, o Doutor Marcelo foi logo anunciando. 

– Eu imaginei que isso pudesse acontecer. Sua Majestade, conheça meu pupilo mais promissor, o 

Senhor Rafael Quintus, a solução para os nossos problemas. 

Rafael sentiu como se estivesse engolindo um cacto. Pareceu ter apagado por alguns segundos, 

mesmo em pé. Só voltou a encarar a realidade quando o Doutor Marcelo pediu alguns minutos 

de privacidade com o garoto para dar instruções em relação ao parto. 

– Ficou louco, Doutor! Eu não tenho a mínima ideia de como fazer um parto! E nem a vontade de 

saber como! Além do mais, tô com um corte dolorido no ombro e moído de cansaço! 

– Ainda assim, está bem melhor que eu, Rafael. Eu sim, não tenho condições de realizar um 

parto. Nos deparamos com um bando de saqueadores quando vínhamos para cá e quebrei os 

dois braços enquanto tentava me proteger da briga. Só cheguei vivo porque estava 
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acompanhado dos guardas do Rei, que agora não me deixa ir embora se eu não der um jeito de 

ajudar a esposa dele. Se algo der errado acho que nem eu, e agora nem você, conseguiremos sair 

com vida desse prédio. Você vai ter que colaborar comigo. 

Rafael já havia feito tanta coisa que julgava impossível naquela última hora que resolveu ouvir o 

Doutor. 

– Não vou negar que é um parto difícil, mas não é uma situação rara, eu mesmo já fiz meia dúzia 

de partos semelhantes e li bastante a respeito do assunto. Na verdade, a Rainha se encontra na 

mesma situação da sua mãe, como já falei, não será fácil, mas é só uma questão de colocar o 

bebê na posição certa e deixar a natureza seguir seu curso. Tenho confiança que, se você seguir 

minhas instruções, podemos fazer funcionar. 

– E por que alguém daqui mesmo já não te ajudou a fazer o parto? Deve ter gente mais 

qualificada que eu nesse prédio. 

– Até tem, mas alguém daqui é louco de correr o risco? Preferem deixar a rainha e o bebê 

morrerem a se arriscarem que algo dê errado. Provavelmente pagariam com a vida. E como o Rei 

não sabe quem realmente teria a qualificação, não tem como obrigar alguém sem arriscar a vida 

da esposa. 

Diante da imobilidade do menino, o bom Doutor teve que enfatizar a questão. 

– Decida logo, rapaz. Dois partos com a mesma complicação a seis quarteirões de distância e no 

mesmo dia. Não pode ser só coincidência. A vida quer te ensinar alguma coisa e quando ela quer 

fazer isso só se tem uma opção: aprender. E ainda temos que salvar sua mãe, não é verdade? Eu 

já deveria ter voltado e começado a preparação para resolver o caso dela. 

Um homem em desespero é dado a cometer loucuras, um rapaz como Rafael, então, nem 

saberia que era uma loucura o que estivesse cometendo. Quando viu já estava sendo preparado 

para o parto. Fez todo aquele ritual de esfregar as mãos com sabão e colocar aqueles aventais 

esquisitos. Felizmente, os anos de leitura na biblioteca do Araucária haviam lhe fornecido 

conhecimentos gerais sobre tudo, ele podia não ser um médico, mas sabia como parecer um. O 

Rei, acompanhado de sua filha mais velha, uma menina com idade próxima a de Rafael, veio 

desejar boa sorte e dar um recado, “se tudo der certo, tenho uma proposta maravilhosa pra você 

meu rapaz, um emprego de ouro!”. 

Foram, talvez, os momentos mais constrangedores que um rapaz de dezesseis anos havia 

passado até então. Rafael tentou aparentar conhecimento e naturalidade, duas coisas que ele, 

absolutamente, não possuía naquela situação, mas tudo deu certo. O Doutor Marcelo orientou-o 

muito bem durante todo o procedimento e o bebê, um menino, nasceu gritando alto e forte. O 

Rei não cabia em si de contentamento. 
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Tanto Rafael quanto o Doutor, assim que o parto foi concluído, rapidamente se aprontaram para 

voltar sem demora para o Araucária. Felizmente, agora bem mais calmo ao receber o herdeiro de 

seu reino, o Rei providenciou uma forte escolta para a jornada de volta, e botas novas. Aos olhos 

de todos que os encaravam ao passar pelos corredores, eles pareciam heróis lendários. 

Especialmente, para a Princesa, dona dos profundos olhos negros, Rafael sentiu-se como um 

cavaleiro igual ao dos livros que tanto lia. 

Já na porta do prédio-castelo, o Rei colocou a mão no ombro de Rafael e disse em tom solene: 

– Deixe-me falar sobre aquela proposta. Sendo você o pupilo mais promissor do bom doutor, 

saiba que quando acabar seus estudos terá um belo emprego a sua espera em meu reino, tenho 

certeza que o Doutor o liberaria, não? – levantou uma de suas espessas sobrancelhas ao olhar 

para Marcelo, que assentiu com a cabeça. – E, além disso, algo melhor do que um emprego pode 

ser arranjado para você, meu rapaz. Você provou seu valor ao chegar aqui são e salvo e 

desempenhar tão bem sua missão. É possível que tenhamos aqui uma Princesa interessada em 

algo mais do que um médico – a menina, que se encontrava presente, ficou vermelha e saiu 

indignada pisando firme, bem se notava que aquelas últimas palavras não eram ideias dela. 

Rafael engoliu em seco e agradeceu, sem saber muito o que dizer. 

Talvez a poderosa guarda nem tivesse sido necessária, pois a volta foi de uma tranquilidade 

absurda, ou talvez justamente devido à guarda reforçada isso tenha acontecido. 

Ao chegarem no Araucária, um prédio com muito mais recursos e pessoal, Rafael precisou 

participar somente como consultor do parto do próprio irmão, e tudo correu muito bem de novo. 

Aos poucos, através do relato do Doutor Marcelo e do próprio Rafael, a história se tornou 

conhecida e o menino, agora já considerado um homem, já que ninguém que voltava a salvo para 

o prédio poderia continuar sendo considerado um menino, se viu no centro das atenções por 

vários meses. 

Havia enfrentado bestas terríveis, salvado um gato gigante, conquistado uma montaria, entrado 

no meio de uma guerra, sobrevivido a uma terrível arma química, salvado uma rainha e um 

príncipe, conhecido uma princesa e, o mais importante de tudo, salvado a própria mãe. 

Nunca mais alguém falaria mal de seus hábitos de leitura. 
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uando Ernesto chegou a Porto Alegre, ela lhe pareceu mais movimentada do que 

ele imaginava. Não esperava encontrar aquele formigueiro de gente e muito menos 

o intenso barulho de motores e buzinas de automóveis: pensava que a cidade 

guardaria qualquer coisa da extensão do pampa que ele tanto havia percorrido até 

chegar a ela, como se de qualquer canto em que estivesse fosse possível ver campos verdes e 

ondulados. De onde estava, no entanto, ele observava uma fumaça branca e densa que vinha de 

longe e aos poucos perdia sua textura sobre a cidade. À sua direita, uma agradável praça, onde 

inúmeros grupos de pessoas se encontravam. À sua esquerda, os prédios da Cia Previdência do 

Sul e da Farmácia Carvalho, além de inúmeras outras construções imponentes. 

Chamou-lhe bastante a atenção outro prédio um pouco mais à frente, de estilo eclético com 

forte predomínio de art déco. Caminhou até ele e observou a trabalhada porta de ferro. Logo 

mais acima, estava a inscriç~o: “Club do Comércio” De dentro dele, uma linda mulher morena de 

vestido verde longo surgiu e olhou Ernesto de cima a baixo, com olhar sedutor. Ele acompanhou 

o seu caminhar se sumir no meio das outras pessoas, enquanto sorria de satisfação. Teve 

vontade de entrar no “Club do Comércio”, mas preferiu continuar caminhando. Ernesto vestia 

sapato, calça escura e camisa velha. Em suas costas, uma imensa mochila com tudo o que 

precisava: algumas mudas de roupas, itens básicos de higiene, dinheiro, alguns documentos, 

livros e cadernos de anotações. O movimento de transeuntes aumentava na calçada estreita. 

Caminhou até a esquina e olhou a placa. Ali dizia “Rua dos Andradas”. Ernesto ficou confuso, 

pois, conforme havia lhe dito o dono de um armazém a algumas quadras atr|s, aquela era a “Rua 

da Praia”. Aquilo, para ele, no entanto, não importava: estava curioso para saber de onde saía 

aquela densa fumaça branca. Com o passo firme e observando as construções, Ernesto ia em 

direção à fumaça. Deteve-se durante alguns instantes na fachada do Hotel Majestic e, logo mais 

à frente, à sua esquerda, observou com certa surpresa a magnificência da imponente igreja 

branca. Havia muitos pedestres na rua. Alguns quarteis. Não, nenhum sinal de pampa. 

Automóveis. Ao final da rua já era possível observar que a fumaça saía de uma imensa chaminé. 

Ao lado, uma construção que parecia ser uma usina de geração de energia. Caminhou até o final 

da Andradas – ou da Rua da Praia. Ao se aproximar do local, observou a água marrom do rio 

margeando aquilo que parecia ser uma ponta de península. Dobrou à esquerda e caminhou rente 

a construções antigas de porta e janelas na calçada. Ernesto observou que, no outro lado da rua, 

ao lado da chaminé, havia um grande muro branco. Por detrás dele, uma construção que parecia 

um hospital. Deu-se conta de que aquilo, na verdade, não era um hospital, mas sim um presídio. 

Ele achou aquele trecho muito feio e resolveu voltar, desta vez utilizando a outra rua a que havia 

chegado, que deveria ser paralela a tal Rua dos Andradas. Olhou para a placa que dizia “Rua 

Riachuelo”. Tratava-se de uma via bem mais estreita, com menos movimento de pedestres e de 

carros. As suas primeiras quadras eram íngremes. Os prédios não existiam em maior número do 

que as casas e os comércios com portas na calçada. A rua parecia ser imensa, mas Ernesto não se 

importou: assim como já havia feito inúmeras outras vezes, sua única preocupação era caminhar 

na cidade desconhecida. Caminhar por horas a fio, na certeza de que seu corpo não se cansaria e 

Q 
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de que isso era uma característica de seu porte atlético. Carregava na sua teimosia por cumprir 

grandes distâncias a pé a herança do gosto pelo esporte que sua mãe e seu pai lhe haviam 

incutido desde cedo como uma esperança de curá-lo do mal da asma. Enquanto caminhava e 

cruzava ruas de uma desconhecida cidade do sul do Brasil, Ernesto lembrava com certa nostalgia 

das competições esportivas de rúgbi em Córdoba. É incrível como vivemos várias vidas em uma 

só, pensava ele enquanto atravessava mais uma rua. Por inúmeras quadras seus pensamentos se 

perderam em lembranças de seu passado na Argentina, e ele deixou de perceber as coisas ao seu 

redor. Apenas caminhou e caminhou. Caminhou e não pensou em nada. Quando se deu conta, à 

sua direita surgiu os fundos de um teatro de estilo neoclássico. À sua frente, do outro lado da rua, 

um outro prédio do mesmo estilo, com inúmeros bustos. Realmente, a cidade era mais 

movimentada do que ele poderia imaginar. Ernesto riu de si mesmo: de onde havia tirado a ideia 

de que haveria qualquer coisa de pampa em Porto Alegre? 

Caminhou, absorto em suas divagações, durante mais algumas quadras. Atravessou a 

movimentadíssima Borges de Medeiros e se deu conta de que parecia estar de fato no coração 

do centro de Porto Alegre. Aquilo lhe dava ainda mais vontade de seguir caminhando. Passou 

por um inúmero incontável de pedestres, prédios residenciais, atravessou outra grande avenida e 

chegou a outra praça. À sua direita, outra grande construção. Ernesto não teve dúvida: tratava-se 

de um enorme hospital. Parou e contemplou com curiosidade a imensa quantidade de janelas da 

construção que ocupava toda a quadra e as duas torres de uma igreja incrustrada na arquitetura 

do imenso prédio. Há apenas 3 anos, em 1948, ele havia entrado na Faculdade de Medicina de 

Buenos Aires. No entanto, Ernesto nunca teve dúvida de que a carreira de médico não era feita 

para ele. Ou melhor: ele não era feito para a carreira de médico. Sua ânsia por liberdade, sua 

vontade de vivenciar, provar o diferente, atirar-se em direção ao exótico, sentir o desconhecido 

com todos os sentidos possíveis o deixava completamente distante de ser chamado de Doutor 

Ernesto. Mas afinal de contas o que o teria levado a tentar seguir tal carreira? Nem mesmo ele, 

que j| havia atravessado a rua e chegado a uma tal de “Rua Independência”, sabia a resposta. 

Ernesto não queria perder muito tempo contemplando prédios: caminhar e explorar as diferentes 

faces da cidade era o que lhe interessava. Viu uma igreja em frente a outra praça e caminhou até 

ela. Parecia ser algo bem antigo, talvez um dos templos mais velhos da cidade. O movimento de 

pedestre havia diminuído. Ernesto percebeu que já havia caminhado bastante e que já havia se 

afastado da região central da cidade, embora ainda não pudesse dizer que estava em algum 

subúrbio. Muito pelo contrário: à sua frente, na Rua Independência, casas mais rebuscadas 

pareciam surgir. No entanto, ao invés de seguir em frente, resolveu dobrar à esquerda na 

primeira rua, à direita na próxima e novamente à esquerda. A sensação de se perder em uma 

cidade desconhecida dava a ele um imenso prazer. Havia feito isso em todas as cidades em que já 

havia estado. Cruzou uma enorme e movimentada avenida repleta de construções art decó, 

entrou em uma rua estreita e cheia de pequenos hotéis e pensões em construções do século XIX 

e dobrou à direita em uma rua que parecia ser muito comprida e que tinha trilhos de trem. 

Lembrou-se de olhar a placa na primeira esquia: “Rua Volunt|rios da P|tria”. Ernesto parou por 
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um instante e olhou ao longe. Pela experiência de viajante que tinha, sabia que aquela rua o 

conduziria aos subúrbios da cidade. Havia nela uma atmosfera mais proletária e menos pomposa 

do que as construções pelas quais há pouco havia passado no centro da cidade. 

Sentia-se bem caminhando por aquela rua de calçada estreita e cheia de armazéns e depósitos. 

Observava o trilho do trem e pensava que seria belo se por ali uma imensa maria-fumaça 

cortasse o caminho, despejando barulho e movimento àquela via. Ernesto chegava a sorrir ao 

observar o número de fábricas e galpões ir aumentando à medida em que mais caminhava. Nas 

primeiras quadras, ainda havia alguns hotéis e pousadas. No entanto, quanto mais ia em direção 

àquilo que indiscutivelmente era uma região de subúrbio de Porto Alegre, mais os galpões e 

fábricas aumentavam de tamanho. 

Era óbvio que o seu namoro com Chichina nunca vingaria, pensava ele com certa satisfação. 

Como ele poderia exigir que ela o acompanhasse nas suas viagens? Mais do que isso: seria 

correto consigo próprio renunciar à sua sede por aventuras em nome de um namoro? Ernesto 

sabia que ainda tinha muito o que viver. Para ele, era óbvio que o futuro era infinitamente maior 

do que sua namorada argentina. Olhou para a esquerda e via inúmeros navios ancorados: soltou 

uma gargalhada de felicidade. Já havia viajado bastante. Mas ainda havia muito o que viajar. 

Mais do que de Chichina, sentia falta de seu amigo Alberto Granado: este sim lhe acompanharia 

nas viagens. 

O clima de Porto Alegre estava ameno naquela tarde. Por causa disso, veio-lhe à memória Alta 

Garcia, a estância em Córdoba, na encosta de Sierra Chica, em que Ernesto viveu quando criança. 

O local ficava a seiscentos metros de altitude. Foi lá que ele e sua família chegaram a acreditar 

que estivesse curado da asma. Aquele sol agradável que lhe batia no rosto enquanto caminhava 

pela zona industrial de uma cidade quase desconhecida lhe remetia àquela que foi até então uma 

das melhores épocas de sua vida. 

Ernesto observava inúmeras chaminés despejando fumaça e ouvia os inúmeros barulhos que 

denunciavam atividades repetitivas e movidas a força. Na calçada, operários sujos caminhavam 

apressados. Um pequeno grupo de quatro homens, todos sujos de graxa, passou por ele, falando 

italiano. Ernesto se surpreendeu. Porto Alegre não chegava a ser uma cidade linda, mas tinha sim 

as suas coisas escondidas e surpreendentes, pensou. 

Ele precisava parar, sentar-se e anotar suas impressões em seu diário. Sempre fazia isso em 

todos os países por onde passava. Viu, logo mais à frente, um pequeno bar. Caminhou até ele e 

olhou para dentro. O local era mal iluminado e contava com apenas algumas mesas com cadeiras 

distribuídas de forma assimétrica. Sem dúvidas o chão escuro ajudava a esconder a sujeira. Atrás 

do balcão, um homem gordo de olhos pequenos sumidos atrás de grandes óculos olhava para a 

rua com um olhar perdido. Sentado em um canto, um tipo meio gaúcho, de bombacha velha e 

bigode escuro, tomava um martelinho. Ernesto achou o ambiente e achou-o pouco convidativo, 

um tanto quanto exótico e pouco amistoso, e por isso mesmo resolveu entrar. 
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“Buenas tardes”, disse ele, aproximando-se da primeira cadeira à sua direita e puxando-a. 

Sentou-se com prazer. Suas pernas latejavam. Quantos quilômetros havia caminhado? 

Para sua surpresa, o homem que estava atrás do balcão surgiu quase que imediatamente ao seu 

lado e, simpático, perguntou, com um fortíssimo sotaque alemão: 

“Boa tarde, amigo, o que desejas?” 

Ernesto olhou bem no fundo dos olhos do outro e disse, em um ar de súplica que tinha qualquer 

coisa de cômico: 

“Una cerveza, por favor.” 

O outro sorriu e disse: 

“Quantas quiser, amigo”. 

Ernesto sentiu o peito chiar. Era ela, sua já tão conhecida asma. Quanto sofrimento ela já havia 

causado em sua vida. Ao sentir o ar lhe faltar, ele sempre lembrava de sua mãe. Celia era 

nadadora e, quando pequeno, o levava ao Clube Náutico de San Isidro, às margens do rio da 

Prata. Numa manhã de maio, ela foi nadar e deixou Ernesto, com apenas 2 anos, do lado de fora 

da piscina. O tempo estava agradável, no entanto rapidamente mudou e se transformou em 

vento e frio. Seu pai chegou ao clube com a intenção de levá-lo para almoçar e encontrou seu 

filho tremendo do lado de fora da piscina. Desde aquele dia, a asma nunca mais o abandonou. A 

culpa também nunca mais abandonou o peito de sua mãe. E o pai, sempre que podia, a 

culpabilizava. 

O primeiro gole da cerveja caiu como um paraíso gelado em sua garganta. Bebeu todo o copo de 

uma só vez. Colocou-o sobre a mesa e olhou para o outro lado da Voluntários da Pátria. Outro 

grupo de operários passou falando alto. Entre dois galpões era possível observar o rio e sua água 

marrom. Ernesto pensou em como as metáforas que falavam sobre rios eram simples e ao 

mesmo tempo verdadeiras e se deu conta de que muitas vezes para que se pudesse perceber as 

verdades universais não era necessária muita teoria, mas sim poder de observação da realidade. 

Como ele se sentia vivo quando tinha esse tipo de epifania. Quando seu pai arranjou uma 

amante, Raquel Hevia, e passou a viver com ela um relacionamento de que todo mundo tinha 

conhecimento, Ernesto havia se dado conta de algo muito simples: a monogamia era uma 

convenção social complexa e preguiçosa da qual talvez todos os homens em alguma medida 

eram reféns. 

Ele tomava a sua cerveja e deixava-se vagarosamente velejar em seus pensamentos. Após o 

terceiro copo, chamou o dono do bar: 

“Che, boludo, vení ac|, por favor.” 
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O outro imediatamente saiu de trás do balcão e se dirigiu até ele. 

“Pois n~o.” 

Ernesto se reclinou na cadeira, olhou-o mais uma vez bem nos olhos e perguntou: 

“¿Qué parte de Porto Alegre es esa?” 

“Que regi~o?” 

“!Sí! ¿qué región?”, insistiu. 

O dono do bar pareceu não entender bem a pergunta, mas tentou responder. 

“Bom, aqui é a Volunt|rio da P|tria, zona norte.” 

“Zona Norte”, repetiu Ernesto. 

Houve uma pequena pausa. No canto do bar, o outro homem tomava mais um martelinho de 

pinga. 

“¿Lo que m|s tenemos ac|? ¿f|bricas, operarios?” 

“Desculpe, n~o te entendi.” 

“¿Hay muchos trabajadores por ac|?” 

O outro arregalou os pequenos olhos ao compreender: 

“Sim, sim, muitos trabalhadores, toda essa regi~o aqui é cheia de fábricas, é um bairro repleto de 

indústria.” 

“Vi un grupo de italianos pasando por la acera ahora hace poco.” 

“Italianos da It|lia.” 

“¿De dónde podrían ser? ¿chinos?”, perguntou Ernesto, rindo. 

O dono do bar pareceu não entender. 

 

“Tem muitos italianos por aqui, mas sabe quem começou este bairro todo aqui?” 

“¿Quién?” 

O outro bateu no peito e respondeu: 
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“Nós, os alem~es.” 

Ernesto fez uma cara séria de concordância, encheu mais um copo de cerveja e disse 

pausadamente: 

“Me gustan las alemanas, compa.” 

Os dois se compreenderam mutuamente e riram. Do outro canto do bar, o gaúcho de bigodes e 

bombacha velha também riu. 

“!Dale! Una cerveza m|s ”, bradou Ernesto. 

“Claro, claro, e de onde é o amigo?” 

“Rosario, Argentina.” 

“Vai trabalhar por aqui?” 

“No, estoy de paso por la ciudad.” 

O outro se surpreendeu: 

“Visitando a Volunt|rios da P|tria, no meio de tanto oper|rio feio?” 

Ernesto levantou o dedo em riste, em tom de importância e disse: 

“Pero es justo ahí que est| el ser humano, tenemos que buscar lo bello en las cosas sencillas, la 

lucha en los pequeños detalles, el triunfo en las cosas chicas.” 

“Tu fala estranho, mas gostei.” 

Ernesto riu. 

“Gracias, amigo, gracias.” 

Ernesto, aos poucos, começava a sentir a tontura gostosa produzida pelo álcool em seu corpo. 

Era agradável observar aquela região da cidade. Assim que descansasse mais um pouco, se 

embrenharia naquelas ruas e observaria as fachadas das fábricas. Sua asma, no entanto, não 

dava nenhum sinal de passar. Pelo menos não estava piorando. Por experiência própria, mais 

alguns instantes sentado já seriam suficientes para que os sintomas melhorassem e para que ele 

pudesse então seguir caminhando. 

Voltou-se durante alguns instantes para dentro do bar. Era realmente imundo. Havia alguns 

sanduíches prontos por trás do balcão, bem como salgados murchos e outras coisas dentro de 

imensas compotas em conserva. No canto, o homem de bigodes não tirava os olhos de Ernesto, 

que já havia terminado sua cerveja. Virou-se novamente para o alemão e gritou: 
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“Alem|n, alem|n, baja una m|s al argentino.” 

O dono do bar quase que instantaneamente pegou outra garrafa e levou-a até Ernesto. Abriu-a e 

encheu novamente o seu copo. 

“Pero, che, no sé tu nombre.” 

“Aaron”, respondeu o outro, sorrindo por detr|s de seus óculos pequenos. 

“Perdóname, pero que nombre raro, nunca lo he escuchado.” 

“É um nome muito comum na Alemanha.” 

Ernesto bebeu metade do copo de cerveja e continuou: 

“No lo sabia.” 

“N~o é o primeiro a achar o meu nome estranho, pode ter certeza”, disse Aaron, rindo. 

Ernesto olhou o rio bem na hora em que dois barcos a vapor se cruzaram em direções opostas. 

“¿Y vos? ¿entendés bien el castellano? Veo que me comprendes sin dificultad.” 

“Aqui no quarto distrito, principalmente num bar, a gente tem que saber falar todas as línguas do 

mundo, português, espanhol, italiano, até mesmo polonês, tem gente de todo mundo aqui, 

como se fosse uma Babel.” 

Ernesto arregalou os olhos: não esperava aquela referência cultural. 

“Una Babel, una Babel, la real Babel, mi amigo alemano.” 

Houve alguns segundos de silêncio em que os dois permaneceram olhando para a frente. 

“Vejo que você também compreende bem o português.” 

“Intento tener un buen oído. Si no lo entiendo, lo invento, pero, es importante no quedarnos en 

silencio, aunque cuando no sepamos algo.” 

“Falou bonito de novo.” 

“Si pens|s que hablé hermoso, entonces estoy de acuerdo.” 

“O que faz na Argentina?” 

“Estudio medicina.” 

“Falta muito para te formar?” 
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“Sí, el infinito.” 

“N~o entendi.” 

“Quise decir que nunca seré doctor.” 

“Por quê?” 

“Porque no tengo llamamiento.” 

Aaron observava Ernesto enquanto ele tomava o resto de cerveja do copo e o enchia de novo. 

“Bom, n~o sei o que é isso, mas vou cuidar desse bar aqui, se precisar de mais alguma coisa, me 

chama”, disse, se levantando. 

“Espera, espera um rato”, e Ernesto puxou-o pelo braço. 

“O que foi?”, perguntou Aaron, meio assustado. 

Ernesto baixou bem o tom de voz e perguntou, rente ao rosto do outro: 

“¿Quién es aquel hombre sentado allí en el rincón, bebiendo unas cañas?” 

Aaron recuou um pouco, franziu o cenho e respondeu: 

“É o Lúcio.” 

Fez uma pausa e continuou: 

“N~o d| bola para ele, vive de arranjar confus~o depois de tomar umas pingas, n~o d| bola para 

ele.” 

Ernesto, que ainda segurava Aaron pelo braço, disse: 

“No tengo miedo de pelotudos, sé muy bien como tratarlos.” 

“Por favor, amigo, n~o quero confus~o no meu bar.” 

“Seguro que no ser| un lío”, disse Ernesto, largando o braço e voltando a beber sua cerveja e 

contemplar o rio. 

Respirou fundo o máximo que pode. Para a sua satisfação, o chiado no peito parecia ter 

diminuído. Olhou para trás e viu Aaron cochichar com o bêbado, que continuava a encará-lo. Ele 

conseguiu ouvir com nitidez: 

“N~o vai me arranjar confus~o hoje aqui, n~o vai começar a ofender as pessoas.” 
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Ernesto virou-se novamente para o seu copo de cerveja, pegou sua mochila do chão e abriu-a. De 

dentro dela tirou seu bloco de anotações, um lápis e observou o velho volume amassado de 

poesias de García Lorca. Serviu mais um copo de cerveja e pensou em escrever. No entanto, suas 

palavras falhavam. O álcool no sangue fazia sua cabeça levemente flutuar, e a sensação de bem 

estar lhe tirava a habilidade da escrita. 

Ouviu o barulho de cadeira se mexendo e pressentiu que o tal Lúcio havia se levantado e 

caminhava em sua direção. Ernesto observava os movimentos do homem com o canto do olho. 

Sentiu o cheiro de cachaça quando ele se aproximou e parou cambaleante ao seu lado. 

“Ent~o, tu é argentino?”, perguntou, arrastando as sílabas, completamente bêbado. 

“Si, soy argentino”, respondeu Ernesto, olhando-o de cima a baixo. 

O bêbado vestia, além de bombachas muito velhas, umas chinelas igualmente usadas e uma 

camisa branca aberta ao peito. Tinha cabelos escuros e mal penteados e um bigode escuro com 

vários fios grisalhos se destacando. Encarou Ernesto durante vários segundos, cambaleando. 

“¿Qué fue? ¿nunca me viste?” 

“Eu n~o gosto de castelhanos”, disse Lúcio. 

Ernesto franziu os olhos e perguntou: 

“¿Y por qué no?” 

O outro tropeçou nas próprias pernas, reestabeleceu-se e lentamente fez um sinal de degola no 

próprio pescoço. Ernesto riu: 

“¿Qué fue? ¿me va a cortar la cabeza?” 

“Tu quer?” 

“Che, de la manera que est|s, tú no consigues cortar un trozo de mantequilla.” 

“N~o entendi o que tu disse, fala português.” 

“Yo no hablo portugués porque yo soy argentino.” 

“Fala português”, disse o bêbado, em tom de voz mais alto. 

“Solo si tu hablas polonés, Aaron dijo que por ac| hay muchos polacos”, continuou Ernesto, ainda 

rindo. 

Lúcio tropeçou um passo em direção a Ernesto. De trás do balcão, Aaron gritou: 
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“Pelo amor de Deus, Lúcio, não vai me arranjar confusão de novo aqui, todo dia tu brigas com 

alguém no meu bar, que inferno vou te colocar pra rua e tu nunca mais vai entrar aqui.” 

No entanto, ele não deu a mínima para o aviso: 

“Argentino de merda, eu odeio a tua raça, acho vocês uns bostas.” 

Ernesto fechou o semblante imediatamente. Aaron, que estava debruçado por sobre o balcão, 

pôs-se reto e arregalou os pequenos olhos. Lúcio cambaleava e só faltava espumar pela boca. 

Ernesto tomou o resto de cerveja que havia no copo, limpou a boca com o dorso da mão, ajeitou-

se na cadeira e olhou fixamente para o outro. E subitamente rompeu uma inesperada 

gargalhada, batendo com os punhos na mesa. 

“Se n~o fosse nós, gaúchos, colocar vocês para correr, vocês tinham tomado conta de tudo, 

vocês s~o uns ratos da terra, eu odeio vocês”, continuou. 

Ernesto tinha dificuldade para parar de rir. 

“A gente fez essas fronteiras aqui com muito sangue e muita luta, lutando contra muito 

castelhano filho da puta, o Brasil deve muito para nós.” 

“Oye, escucha, hijo de puta, no te conozco y tengo m|s lo que hacer de mi vida, pero si quieres 

pelea, yo no huyo”, disse Ernesto, j| sem marcas de sorriso no rosto. 

Aaron já havia saído de trás do balcão e se aproximado dos dois. 

“Meu amigo, me desculpe, todo dia ele faz isso, não pode ver uma pessoa aqui dentro que 

começa a xingar, é um bêbado sem vergonha, ele j| vai embora.” 

E virando-se para Lúcio, continuou: 

“Saí j| daqui, seu bêbado de merda, todo dia me causando confus~o, n~o quero mais te ver por 

aqui.” 

No entanto, Lúcio continuava vociferando contra Ernesto: 

“N~o acredito que tu seja mais homem do que os homens daqui.” 

“Desde ahora, te voy a tratar como mereces”, disse Ernesto, colocando um resto de cerveja no 

copo. 

“Que revoluç~o que vocês fizeram l|, seu merdinha, me diz, que revoluç~o que vocês fizeram?” 

Ernesto olhava para o rio. 
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“Aqui é que tem homem de palavra, homem de valor, foram um monte de briga, ó, deixa eu te 

mostrar.” 

E o bêbado piscava olhos enquanto tentava contar nos dedos: 

“Foi a Cisplatina, Farroupilha, teve Bento Gonçalves, Davi Canabarro, e todos os outros, depois 

teve Guerra do Paraguai, 1893, 1923, me diz que lugar no mundo se tem tanta coragem, me diz?, 

a gente quando faz uma promessa, a gente faz a promessa pelo fio do bigode, e não tem nada 

mais importante no mundo do que fazer uma promessa pelo fio do bigode, gaúcho é assim 

mesmo.” 

Ernesto tossiu levemente e coçou a sobrancelha. 

“Aqui no Rio Grande a gente n~o tolera maricas, a gente faz é virar macho, n~o gosta dessas 

coisas de mulherzinhas, l| na Argentina eu sei que deve estar cheio de gente assim.” 

“¡Alem|n! ¿desde cuando hay alemanes aquí en este lugar?”, perguntou Ernesto com 

tranquilidade. 

“A gente chegou aqui no meio do século passado”, respondeu Aaron, com a voz oscilante. 

O bêbado continuou: 

“As china daqui s~o umas potrancas, e a gente também n~o deixa se criar, n~o, quem manda é a 

gente, não tem esse negócio de mulher querer mandar no marido, se for preciso a gente 

trabalha, meu vô era lá de fora da estância, meu bisavô também, era um centauro, o velho, 

dizem que não sabiam onde terminava o homem e começava o cavalo, comia capim e bosta de 

cavalo de tão homem que era, morreu com 106 anos o desgraçado do velho e hoje essa molecada 

que anda por aí não sabe nem segurar uma arma, são todos uns bostinhas de merda, se não 

fossem os gaúchos expulsar a castelhanada nojenta, hoje isso daqui era um nojo só, a gente não 

ia ver um só homem trabalhando aqui pela região, ia ser tudo um bando de preguiçoso, os 

alemão vieram pra cá e aprenderam com o gaúcho como é que se trabalha, os polonês também, 

os italiano também, porque aqui é que se tem homem de verdade.” 

Ernesto mais uma vez olhou para o dono do bar e perguntou: 

“¿Ac|, cu|ndo llueve, se inunda la ciudad?” 

Aaron não sabia se olhava para Ernesto ou para Lúcio. Estava tenso. Respondeu, mais uma vez 

com voz oscilante: 

“Sim, {s vezes alaga isso aqui tudo, de vinte em vinte anos, mais ou menos, d| uma grande 

enchente.” 
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Ernesto assentiu positivamente e permaneceu calado, olhando o rio. 

O bêbado continuou: 

“[s vezes d| uma vontade danada de dar uns tiros por aí, estourar uns miolos de uns maricas, dar 

umas facadas, mas sempre me falta um argentino que se preste, um marica à altura de sofrer nas 

minhas mãos, de ser sangrado por um homem de verdade, eu já te disse que aqui a gente faz 

revolução como ninguém, quantas revoluções vocês já fizeram?, acho que nem cuspir no chão 

vocês conseguem, vocês não são homem, aqui se toma pinga como se fosse água, se transa com 

as china como se respira.” 

Ernesto continuava olhando o rio. 

“Vocês fizeram o que l| na Argentina?, tudo um bando de fresco, tudo um bando de fresco”, 

gritava Lúcio, enquanto Aaron tentava contê-lo e colocá-lo para fora do bar. 

Ernesto se serviu do resto de cerveja e tomou tudo de uma vez só. 

“Se vocês fossem um pouquinho como o gaúcho seriam homens de verdade, mas se tu quiser eu 

posso deixar tu beber um pouquinho do meu xixi, sabe, xixi de macho, pau de macho de 

verdade”, e Aaron finalmente conseguiu fazê-lo sair do bar, aos empurrões. 

“Desculpe, amigo, desculpe, esse idiota n~o tem jeito mesmo”, disse Aaron a Ernesto. 

“Me voy, alem|n.” 

“Obrigado por n~o ter tratado ele como merecia.” 

“Pero lo traté como merecía.” 

Ernesto levantou-se da mesa, tirou de dentro do bolso da mochila umas notas amassadas, 

contou-as e colocou em cima da mesa. 

“¡Cuídate!, alem|n, me gusta este bar ”, disse ele, dando uns tapas no braço de Aaron. 

“Também se cuide, doutor Ernesto”, respondeu, em tom de brincadeira. 

“No quiero ser doctor, che”, disse Ernesto já na rua, rindo. 

“Até mais, che”, disse Aaron, dando ênfase debochada { última palavra. Porém o argentino n~o 

ouviu. 

Dobrou à direita e caminhou até a próxima esquina. Não estava muito bêbado, porém os seus 

pensamentos já vagavam no indefinido. Se sentia feliz. A tarde, aos poucos, começava a cair. O 

movimento de operários pelas ruas só aumentava. Ernesto dobrou à direita. Parecia que todas as 
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ruas daquela região eram retas. Só havia fábricas e mais fábricas. Na próxima quadra, dobrou à 

esquerda. No meio da quadra, entre duas árvores meio tortas e sobre um calçamento 

completamente irregular, um grupo de meninos jogava um improvisado futebol com uma velha 

bola murcha. De onde teriam saído, já que por ali aparentemente não havia moradias?, 

questionou-se Ernesto. Estavam meio maltrapilhos, porém extremamente felizes. A bola 

escapou por entre as pernas de um deles, que fazia o papel de goleiro entre duas pequenas caixas 

amassadas de papelão. Em um susto, Ernesto dominou-a, fez duas embaixadinhas mal feitas e 

jogou-a de volta ao grupo. Um dos meninos agradeceu-lhe rapidamente com um acendo de mão. 

Ernesto seguiu pelo meio da rua para não atrapalhar o jogo. O argentino sorria. Dobrou 

novamente à esquerda na próxima rua, caminhou mais uma vez pela frente de fábricas e voltou à 

Voluntários da Pátria. Atravessou-a por entre o movimento de carros. Caminhou um pouco e 

encontrou o local por entre as duas construções em que há poucos instantes estava observando 

de dentro do bar. Foi até a beira do rio e sentou-se. A areia era grossa, meio amarelada. O rio 

tinha um cheiro estranho. Do outro lado da margem, Ernesto conseguia identificar inúmeros 

barcos de pescadores ancorados em pequenos trapiches numa densa paisagem verde. Sentia-se 

embriagado. Abriu sua mochila e tirou seu caderno de anotações. Pegou o lápis e começou a 

escrever: “Tengo ganas de meter un balazo en la cabeza de estos hijos de putas que me cruzan el 

camino.”. Levantou os olhos e olhou mais uma vez para o rio. A seguir, riscou v|rias vezes a frase 

que havia acabado de escrever. Lembrou-se, então, da mulher com quem havia cruzado em 

frente ao “Club do Comércio”. Neste momento, sentiu uma terrível saudade de sua família. 

Precisava escrever uma carta para algum familiar. Virou a p|gina e começou: “Estoy bien, 

principalmente porque las mujeres aquí de Porto Alegre son muy calientes”, mas parou mais uma 

vez. Olhou para a esquerda e viu, ao longe, a imensa chaminé soltando a densa fumaça branca. 

No entanto, ela agora estava indo na direção oposta à da cidade, desfazendo-se por sobre o rio. 

O vento havia mudado de direção. 
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 Hitallo Dalsotto é nascido em Porto Alegre há 30 anos, morou na cidade de 

Cachoeirinha antes de retornar para Porto Alegre. Conquistou quatro prêmios 

como ator de teatro. Atualmente, possui cinco obras publicadas:  

Histórias Críveis e Incríveis (contos), A Vida de um Homem Medíocre (crônicas), 

Diário de um Suicida (humor), Chicão e a Morte (romance) e Essa Visita Está 

Adiantada (romance). 
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oja de Invocações”, informava a placa de madeira balançando sobre a porta. 

Localizada no fundo de um beco úmido, entre uma loja de chás e uma locadora de 

vídeos falida. Seria difícil encontrá-la, visto que nem mesmo consta seu endereço 

nas buscas pela internet. Janice ouviu de uma vizinha, que soube de uma amiga, 

que ficou sabendo por sua avó, que ouviu de uma criança, sobre a existência de tal 

estabelecimento. Desesperada por ajuda, optou por procurar o local. 

Quando Janice cruzou a porta o som da rua foi abafado. Lá dentro a luz amarela tremia fraca 

sobre uma mesa pequena de bar – dessas de metal – onde havia um pequeno informativo com o 

nome da atendente: Suia Sá. Essa que estava atrás da mesa usando chapéu branco e terno preto, 

sorrindo distraída para a cliente. 

– Em que posso ajudar? – perguntou a mulher antes que Janice pronunciasse qualquer palavra. 

– Me disseram que você pode me ajudar com… uma situaç~o. 

– Quer falar com alguém do outro lado? Tirar uma dúvida com os mortos? Saber quem matou 

quem? Ou perguntar onde está o testamento? 

– Nada disso, preciso que alguém me ensine certas coisas. 

– Que tipo de coisas? 

– Pintura. 

– Você quer aprender a pintar com os mortos? – questionou Suia Sá com um sorriso bobo. 

– Se possível. 

– Muitas coisas são possíveis na minha loja, mas por que não contrata um profissional vivo para 

isso? 

– Deve parecer que é um dom natural, não pode existir registros que paguei alguém para me 

ensinar. 

– Entendo, entendo. Já atendi muita gente por aqui com objetivos audaciosos; mas seu caso é 

curioso. 

– Imagino que seja. Acontece que sou filha de um pintor, e meu pai esperou a vida inteira que eu 

seguisse seus passos, infelizmente não tenho aptidão nenhuma para pintura. 

– E o que você gostaria de ser? 

– Veterinária. 

“L 
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– Então? 

– Então que devo isso a ele, tentou me ensinar a pintar desde cedo, pensei que, se eu realizar o 

sonho dele primeiro, depois possa realizar o meu. 

Suia Sá cruzou os braços e jogou o corpo para trás, fitando a cliente com uma sobrancelha 

erguidas. 

– Quantos anos você tem? – perguntou por fim. 

– Vinte e sete, faço vinte e oito mês que vem. 

– Você é nova demais para abrir mão dos seus sonhos. 

– N~o estou abrindo m~o, só estou os atrasando para cumprir outro objetivo… pode me ajudar 

ou não? 

– Posso fazer melhor – ela se levantou esboçando um sorriso de orelha a orelha. – Ao invés de 

invocar uma alma para ensiná-la, invocarei uma para possuí-la. Assim você poderá usufruir das 

habilidades de pintura dela, o que acha? 

– Isso é seguro. 

– Nem um pouco. 

– Vai me ajudar? 

– Possivelmente. 

– Que seja, então! – Janice deu de ombros. 

Atrás de Suia Sá havia uma cortina vermelha por onde ela cruzou. Janice pode vislumbrar, na 

dança da cortina, uma sala menor com prateleiras e potes de vidro. Suia Sá retornou segurando 

um pote transparente com sangue dentro. Guiou Janice para o lado direito da sala onde estava 

um espelho rachado apoiado na parede. 

– Fique aqui na frente do espelho – Janice se posicionou olhando para seu reflexo. – Agora abra 

sua mão. 

Janice obedeceu e Suia Sá apresentou um punhal. 

– O QUE VAI FAZER COM ISSO? 

– Preciso de um pouco de seu sangue; vai doer, mas tem a opção de você mesma fazer. Qual 

prefere? 
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– Vai cortar minha mão? – Suia Sá concordou com a cabeça. – Não, não. Me dê isso, deixa eu 

cortar a panturrilha que é menos visível. 

Janice pegou o punhal e gemeu ao passar a lâmina sobre a pele. 

– Assim está bom? 

– Não precisava tanto assim, moça. Era só uma picada, sujou meu chão. 

– Desculpe. 

Suia Sá passou o sangue de Janice no espelho e depois molhou um dedo no conteúdo do pote. 

Em seguida esfregou na testa de Janice, que tentou disfarçar o asco. As pernas da cliente só não 

estavam mais tensas que os combros. Suas mãos suavam, tal como sempre acontecia em 

situações de estresse e ansiedade. 

Suia Sá estendeu os braços entre Janice e o espelho, murmurou algumas palavras inteligíveis e 

mudou a posição das mãos, cruzando os braços na frente do corpo, tocando o espelho e a cliente 

novamente. 

Janice pode jurar que sua imagem no espelho, por uma fração de segundos, alterou-se para o 

reflexo de um homem idoso e careca. Em seguida sentiu um forte arrepiou escalar sua espinha. 

– Prontinho! – Concluiu Suia Sá. 

– O quê? Só isso? Não vai matar uma galinha ou coisa assim? 

– Que nojo! Aqui não matamos animais, não, moça. 

– E agora? 

– Agora você me paga e vai embora para desfrutar do segundo espirito. 

– Quanto deu? 

– R$50. 

– Até que é barato. É rentável esse trabalho? 

– É um nicho pouco explorado, então dá para viver com a morte. 

Janice pagou. Quando pôs a mão na maçaneta Suia Sá chamou sua atenção: 

– Ah, moça! Esqueci de avisar, quando se está possuída, é importante comer e descansar bem, 

pois espíritos emprestados se alimentam de sua energia. 

– Não sabia que espíritos vinham com manual. 
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Visto que Suia Sá não rira da piada, Janice se retirou da loja. 

Depois de uma noite de memórias as quais não pertenciam a ela, Janice despertou ansiosa para 

pintar e, em questão de horas, retratou com maestria uma jovem ruiva, nua, deitada entre as 

raízes de uma árvore lendo um livro. 

Seu pai, sem palavras, abraçou a filha com orgulho. Aos seus olhos o talento oculto de Janice 

finalmente se revelara. Logo depois daquele quadro, começou a pintar outro, e ao fim do dia, 

com duas belíssimas obras finalizadas, ela devorou três pratos de comida e dormiu a noite inteira 

na mesma posição. Em menos de um mês suas obras dominavam a casa, e o orgulho ao ver a 

produtividade da filha não cabia no peito do velho pintor. 

Meses depois ela retornou à Loja das Invocações, pálida e com olheiras. 

– Suia Sá, já está bom, pode retirar esse espirito de mim. 

– Quem é você? – perguntou Suia Sá com seu sorriso distraído. 

– Como “quem é você”? Você não pode ter tantos clientes assim a ponto de me esquecer. 

– Ficaria surpresa. 

– Me nome é Janice, você invocou um espirito para aprimorar meus talentos artísticos há alguns 

meses. 

– MESES! Você está possuída há meses? – Suia Sá levou as mãos ao rosto. 

– Sim… por quê? 

– Moça, você não pode ficar possuída mais de duas noites. 

– Você não disse isso! 

– Eu n~o…? Desculpe. 

– O que acontece se eu ficar possuída por tanto tempo assim? 

– O espirito que foi invocado passa a fazer parte de você. 

– NÃO, me livra disso! Por favor. Eu pago! 

– Sinto muito, se eu os separar a força, ele vai trazer junto sua alma. Ele teria que sair de livre 

vontade. 

– Meu Deus! 
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– Deus não trabalha aqui, moça. Mas veja só, tenho uma ideia. Qual o nome do espirito que você 

alugou? 

– Não sei, tenho a impress~o que é Pablo… ou Paolo, Paulo… é um pintor! 

– Acho que sei quem é. Ele era um homem casado em vida, tenho a esposa dele aqui, talvez ela 

possa convencê-lo a ir embora. 

– E como vai fazer isso? 

– Vou invocá-la e fazer com que ela te possua, assim os dois vão ter que coabitar novamente, 

talvez ela consiga te ajudar. 

– Quer botar outra dessas coisas em mim? – Suia Sá encolheu os ombros em resposta. – Que seja 

então – concluiu Janice. 

Suia Sá entrou na sala de trás. Logo retornou com outro pote com sangue e realizou o mesmo 

ritual de invocação. Dessa vez foi o reflexo de uma mulher grisalha que Janice viu segundos antes 

da possessão. 

– Agora vá para casa e torça para que eles briguem como um casal, para que ele seja expulso do 

seu corpo, volte em dois dias para exorcizarmos a mulher. 

– E por que acha que vai funcionar? 

– Você já foi casada? 

– Não. 

– Imaginei. Deu R$50. 

Janice pagou sem reclamar e foi embora. 

Na primeira noite com o espirito novo ela teve sonhos intensos com discussões de casal. Ela suou 

e se remexeu na cama a madrugada toda. Ao amanhecer, cansada, correu para a garagem onde 

começou a construir uma prateleira, depois outra, e mais uma. Logo estava fazendo uma caixa 

de correspondência, e não tardou para arrumar a porta de seu guarda-roupa. O resto do dia foi 

reservada para pintura. 

Dois dias depois retornou para a Loja de Invocação. 

– Não deu certo, eles brigam a noite toda e no outro dia eu tenho, por algum motivo, que 

trabalhar com madeira, além de pintar quadros. 

– Desculpa, quem é você? – perguntou Suia Sá. 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

411 
 

– Droga, senhora! Não pode ter tantos clientes aqui para que não se lembre de mim. 

– Fique você sabendo que tenho muitos clientes, de muitos planos diferentes. 

– Vim aqui há dois dias, você inseriu uma alma para me livrar de outra. 

– Quais almas? 

– Um pintor e sua esposa. 

– Sei quem são, a esposa era marceneira. 

– Quer dizer que desenvolvi as habilidades dela também? 

– Com certeza. Acho que a estratégia não deu certo, podemos tentar um ritual de desintoxicação 

espiritual. É visível o quanto estão drenando sua energia. 

– Agora me ocorreu algo, vamos deixar os dois tentando se entender, enquanto isso, você teria o 

espirito de algum cantor ou cantora? 

– Você quer outro espirito, moça? 

– É que minha mãe sempre quis que eu cantasse, o sonho dela era ser cantora. 

– Moça, escute, você ficara com três almas, além da sua, isso pode ser desastroso. 

– Pago R$70! 

– Feito! 

Novo ritual. Novo espirito. 

Dias depois Janice retornou à loja, estava três vezes mais magra, pálida, cabelo bagunçado, com 

olheiras que pareciam sacos vazios embaixo dos olhos. 

– Olá, lembra de mim? 

–  Lembro não, moça, quem é você? 

– Sou Janice, vim aqui esses dias e você inseriu um espirito para que eu cantasse melhor. 

– Você é a moça dos três espíritos? 

– Sou sim. 

– Você é muito popular aqui na loja, todos falam de você. 

– Todos? 
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Janice olhou em volta e a loja continuava com a mesma solidão de sempre. 

– O que posso fazer por você? 

– Sabe, estive pensando, minha namorada vive dizendo que não sei cozinhar, fica me cobrando 

isso, pois é sempre ela quem prepara a comida. Gostaria de saber se você tem o espirito de 

alguém que seja expert na cozinha. 

– O corpo humano não suporta tantas almas assim, você ficara com quatro, mais a sua, isso é 

muito intenso. 

– Pago R$100. 

– Então vou te dar um chaveiro de brinde. 

Novamente o ritual foi realizado e Janice incorporou mais uma alma; e ganhou um chaveiro. 

Na quinta vez em que entrou na loja, seria impossível reconhecer Janice. Ela lembrava muita uma 

caveira, tamanha a magreza. Faltavam tufos de cabelo. As unhas estavam amarelas e os dentes 

apodrecendo. 

– Moça, acho que você entrou no lugar errado, aqui não é o hospital. 

– Boa piada, mas não entendi – disse Janice caminhando ofegante. 

– Não foi piada. O que posso fazer por você? 

– Preciso de um espirito que saiba bater fotos muito bem, meus amigos reclamam que quando 

vou tirar fotos deles, nunca ficam boas. 

– Você é a mulher cheia de espíritos? 

– Sou famosa aqui? 

– É sim, mas seria melhor a gente tentar retirar alguns espíritos, para inserir outros. 

– Não, tudo bem, meu pai está feliz, minha mãe está feliz, minha namorada está feliz, agora vou 

deixar meus amigos felizes. São habilidades muito úteis. 

– E que tal você parar de tentar agradar a todos? 

– O importante é fazer as pessoas felizes, não é? 

– Desde que n~o cobre a sua felicidade… e saúde. 

– Estou me sentindo muito bem, até dei uma emagrecida, agora sou uma mulher cheia de 

talentos. 
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– Que seja, acho que tenho um espirito aqui que pode te ajudar. 

Janice voltou para casa possuída por um novo espirito, estava feliz, cantando muito bem, ansiosa 

para pintar, montar uma prateleira e cozinhar. 

Uma semana depois Suia Sá estava sentada em sua cadeira olhando distraída para a porta, 

quando cinco espíritos passaram voando por ela em direção ao espelho. Eles foram seguidos por 

um sexto que chorava e lamentava quando parou diante da atendente. Suia Sá olhou para a 

aparição e balançou a cabeça. 

– No final, de nada adiantou agradar a todos, não é? O espirito seguiu os outros através do 

espelho. 
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ocê se lembra do salão oval, da banda tocando loucamente as marchinhas de 

sempre, dos trenzinhos tão ingênuos com seus vagões de familiares, do carnaval 

explodindo na sua segunda noite daquele verão provinciano e de uma enorme 

samambaia de plástico descendo pela parede branca do clube. Você se lembra das 

fantasias cintilantes, dos pierrôs e das colombinas juvenis, das máscaras, capas e espadas de 

Zorro e das índias de pele morena e lábios de carmim pulando à meia-luz. Você se lembra dos 

carros em fila dupla, Mavericks e Corcéis, congestionando a rua arborizada, soando buzinas 

frenéticas, desembarcando meninas de minissaia naquela noite sem brisa e com uma lua de 

encher o céu, esse mesmo céu coalhado de estrelas que sempre ressurgia em seus poemas. 

Você se lembra ainda hoje do exato momento em que ela apareceu. Só se ouvia uma voz: 

“Bandeira branca, amor, n~o posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz”. Você se 

lembra do seu jeito, do seu corpo, dos seus olhos tão escuros, um trejeito na hora de sorrir. Você 

se lembra da piscina, do banco todo azul, do garçom vestido de pirata, da grade verde no jardim, 

de uma gota de suor escorrendo pelo seu rosto de menino, da alegria que sentiu, sem a menor 

raz~o, enquanto os foliões retomavam a pista de braços levantados: “Mam~e, eu quero, mam~e, 

eu quero/Mamãe, eu quero mamar/Dá a chupeta, dá a chupeta/Dá a chupeta pro bebê não 

chorar”. Você se lembra da cantina, da cerveja e do lança-perfume na excitação de um canto 

mais escuro: “Quanto riso, oh, quanta alegria!/Mais de mil palhaços no sal~o/Arlequim est| 

chorando/Pelo amor da Colombina/No meio da multid~o”. Você se lembra ainda agora, na 

solidão da quarentena, enquanto a televisão exibe os números da pandemia e as sirenes das 

ambulâncias não param de soar. 

Como se fosse agora, exatamente agora, décadas depois, você se lembra dos seus cílios 

alongados, dos seus cabelos pretos pela cintura, dos seus passos leves de bailarina, da sua 

surpresa toda feita de risos e suspiros. Sim, você se lembra de cada detalhe, da sua saia dourada, 

da sua máscara, da purpurina no rosto e dos rolos de serpentina caindo como cascatas de papel 

num mar de papel crepom. De tudo aquilo que foi, que poderia ter sido, você se lembra numa 

sucessão de imagens que podem seguir qualquer ordem, do começo ao fim, do fim ao começo, 

do perfume ao abismo, da mão suave ao desatino, do beijo ao medo de não ser, memórias no 

esquecimento, lembranças numa crônica perdida no tempo, recordações num momento de 

pânico, de estupor, de cansaço e de incerteza. Você se lembra que já perguntava: como será o 

amanhã? 

Quantas vezes depois disso, desde então e para sempre, como quem repete um estribilho ou 

refaz uma oração, você se lembra de lembrar dessa noite ainda que se prometa esquecer em 

outros carnavais da existência. Você se lembra do que pensou, do que disse, do que esperou, de 

tudo aquilo que foi possível ouvir, sonhar e prometer no silêncio cúmplice embalado pela 

eternidade alegre das vozes retumbando no salão subitamente iluminado e já, outra vez, 

escurecido na intimidade de todos: “Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô/Mas que calor, ô ô ô ô ô 

ô/Atravessamos o deserto do Saara/O sol e-tava quente/Queimou a nossa cara”. O tempo, você 

V 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

416 
 

se diz enquanto lembra, não apaga essa vontade de reviver, o futuro talvez não passe de um 

passado interminável a ser imaginado enquanto os números são atualizados na televisão sempre 

para pior. 

Do que você mais se lembra então? Dos seus próprios cabelos encaracolados, escorrendo pelos 

ombros, do sargento gritando no quartel num final de manh~ de janeiro: “Comunista n~o precisa 

servir”. Você se lembra de ouvir Belchior no r|dio ABC da pequena sala de jantar: “E eu sou 

apenas um rapaz latino-americano/Sem dinheiro no banco/Por favor não saque a arma no 

saloon/Eu sou apenas o cantor”. Você se lembra também que jamais cantou a plenos pulmões, 

salvo nessa noite, nesse carnaval, nessa madrugada em que repentinamente a chuva apagou a 

lua e derramou-se sobre o pátio do clube como labaredas incendiando vontades, estimulando 

desejos, apagando a timidez tão natural e singela. Você se lembra que, de repente, estavam 

todos do lado de fora e que talvez nunca tenha existido um carnaval como aquele sob um tal 

aguaceiro. 

– Vamos – você gritou. 

– Aonde? 

– Lá fora. 

– Por quê? 

– Porque sim. 

Não se podia dizer muito mais do que isso, não se podia ouvir grande coisa, salvo as batidas dos 

corações, batidas tonitruantes, adolescentes, perseverantes, absurdamente nítidas, ritmadas, 

tão afinadas quanto a voz da cantora negra majestosa, uma raridade ali, entre brancos, naquele 

clube de brancos ricos e de alguns pobres intrusos, onde negros só entravam se falassem em leis, 

em discriminação, erguendo a voz, ameaçando escândalos e aceitando enfrentar os olhares 

cruéis. Sem muito esforço, sem qualquer exigência, você, cuja memória se perde a cada dia em 

relação a tudo mais, se lembra do frescor depois daquela chuva, das fantasias lavadas, das 

maquiagens escorridas, da sensação de liberdade e de travessura, de que todos, embora não 

fosse verdade, se achavam livres para ir e vir. Você se lembra de ter causa-do espanto quando, 

um dia, sem mais nem menos, perguntou com sua voz de menino e seus olhos apertados de 

melancolia: 

– Até onde podemos ir? 

Como esquecer? Por que lembrar? Você recorda das peças de teatro amador nos fundos da 

livraria que não durou, dos livros emprestados por um professor que depois sumiu para nunca 

mais voltar, com a sua barba negra e fina, os seus óculos redondos de lentes finas, os seus olhos 

tristes e amendoados, as suas frases cristalinas, o seu amor { poesia e sua mania de dizer: “O 
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amor é a mais bela utopia”. Você se lembra de nunca ter visto aquela menina na escola, na 

livraria, na praça onde todos se juntavam para tocar violão nas noites quentes ou no cinema que 

só exibia filmes que já não mereciam ser vistos por quem queria mais, sempre mais, embora 

ninguém soubesse dizer o que era mais nem quando poderiam dar o grande salto para a luz e 

realizar o sonho de viver. 

De que mais você se lembra depois de tanto tempo, de tantas histórias e bifurcações, de tantos 

desvios de percurso e emboscadas? Das calças boca de sino, as suas eram azuis ou vermelhas, 

das campeiras de couro, dos tênis Bamba, dos primeiros hippies na cidade, bicho, da voz rouca 

de Janis Joplin rasgando a pasmaceira dos domingos, da guitarra de Jimi Hendrix, de uma colega 

que amava Maria Bethânia e se parecia com ela – onde andará? –, dessas descobertas tardias que 

pareciam prematuras e ressoavam nas madrugadas como passos numa casa enorme em 

construção. Você se lembra do medo aveludado e repugnante que sentíamos de não viver, de 

não sair de casa, de não ganhar o mundo, de não arrancar a casca que impedia de voar e de gozar 

o imaginado, das aranhas que subiam pelas paredes da casa abandonada pelos fugitivos. 

Naquela noite, porém, você se lembra que não teve medo, não hesitou, não perguntou, não se 

inibiu, não se podou, pois sempre diziam que você se bloqueava para não correr o risco de cair no 

vão das coisas desconhecidas, perigosas e tão desejadas antes da hora. Em breve, você partiria 

levando na bagagem um enorme silêncio sobre o futuro. Se medo houvesse, seria de uma 

armadilha do destino. Mas você não acreditava em armadilhas e muito menos no destino, cujo 

nome lhe vinha à mente como uma superstição, uma dessas palavras usadas para não ter de 

pensar. E tudo o que você mais fazia era pensar: numa maneira de colocar o pé na estrada, de 

amar e de sair do outro lado do mundo como um poeta que se evadiu. Você se lembra que falava 

assim para os amigos e causava espanto, diziam que estava louco, era louco, inventava 

linguagens. Você ria, sempre ria, até o chamavam de aquele que ria, o cara do riso, o maluco 

legal, que ninguém dizia bacana, o menino dos sonhos doidos. 

– Para de sonhar, seu maluco. 

– Por que mesmo? 

– Sonhar não dá camisa a ninguém. 

– Nem custa nada. 

Como quase todos na sua tribo, lembra? – claro que lembra, não é do seu feitio esquecer essa 

época, mesmo que negue, que diga o contrário na frente do espelho – você amava os Beatles e 

um pouco menos os Rolling Stones, mas amava também os cantores da terra, os que falavam a 

sua língua, os que desnudavam os seus temores e anunciavam os seus medos. Mais do que tudo, 

seja sincero, não tenha vergonha de admitir, ainda mais agora que nada pode mudar, você 

amava a Jovem Guarda. Você se lembra que não teve tempo de saber do que ela gostava. 
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Daquela noite você nunca consegue esquecer o timbre da voz dela, uma musicalidade capturada 

em fragmentos no meio da algaravia da festa: 

“Oh, jardineira, por que est|s t~o triste? 

Mas o que foi que te aconteceu? 

Foi a camélia que caiu do galho 

Deu dois suspiros e depois morreu 

Foi a camélia que caiu do galho 

Deu dois suspiros e depois morreu.” 

Falando em tempo, sim, é disso que também se trata, embora não valha a pena insistir, você se 

lembra de uma sensação estranha: o tempo parou e voou numa mesma marcha. Nunca na sua 

vida uma noite foi mais longa e mais curta do que aquela. Havia um relógio na parede oposta à da 

samambaia e os seus olhos mais de uma vez se chocaram com os ponteiros e não conseguiram 

traduzir a hora que se revelava. Em algum momento, você lhe mostrou o relógio como quem diz: 

o que é aquilo? Que horas são? Ela riu. Esse riso, um flash no turbilhão do baile, ainda se ilumina 

teimosamente enquanto você tenta espantar com um gesto essa impertinência do passado, essa 

inconveniência da memória, essa coisa que agora, enquanto a televisão conta os mortos da 

pandemia, volta como uma marca na parede branca, uma mancha na memória que não se 

dissipa. 

Você se lembra dela dos pés à cabeça como uma evaporação. Lembra dela fazendo você dançar 

mais do que nunca, tirando-o da imobilidade que o caracterizaria para sempre, isso sem falar 

nada, sem sugerir, sem aconselhar, sem forçar, apenas com um jeito de olhar. O passado, quem 

não sabe disso, não é confiável nem verdadeiro, sempre se deixando manipular e mentindo para 

o mentiroso pelo simples fato de ser uma reconstrução permanente. No seu ceticismo, 

obviamente, você diz que nós é que não somos confiáveis e que o passado não passa de uma 

idealização, de uma teimosia da memória. Só que, não há como negar, estando lá, naquela noite, 

naquele encontro, naquela atmosfera, você se cristalizou. Cada detalhe daquela noite está na sua 

lembrança como uma pintura rupestre: milenar, viva, dolorosamente colorida, mágica, uma 

narrativa cujos detalhes mais importantes nunca serão decifrados. Quem era você naquela noite? 

O que sentia? O que temia? O que mais queria? Quantas vezes, nesse longo tempo escoado 

deixando borras num coador de café, você repetiu a pergunta que nunca encontrará resposta: 

por quê? Certo, a pergunta nem sempre foi tão seca nem tão lisa. Teve as suas tantas variações: 

por que foi como foi? Por que comigo? Por que conosco? Por que essas coisas acontecem? Dessa 

calamidade restou em você a nostalgia, a sensação vaga de perdição quando a noite cai, a dor 

que se repete a cada marchinha, a paixão e o ódio pelos carnavais, a depressão em certas 

madrugadas de chuva, a impressão de que todas as samambaias são de plástico, o desgosto 

pelos salões ovais e o desprezo pelos relógios de parede. 



____________________ Sepé v. 2, ed. especial (jul./set. 2021) 

419 
 

Quando conseguiu contar o que tinha acontecido, você se lembra, nunca esquecerá, já se sabia o 

essencial, que, no entanto, sempre omitirá, mesmo na angústia do horror diante do inimigo 

invisível, os sentimentos mais profundos do instante congelado. Nunca se saberá com certeza o 

que você sente a cada mês de fevereiro ou quando contempla a água azul de uma piscina 

enquanto uma cantora negra canta, num salão de clube lotado, as mais famosas marchinhas de 

carnaval. Encastelado nas suas lembranças, você não fala, não se abre, não compartilha. Faz de 

conta que esqueceu, afirma que o tempo tudo liquida e que até mesmo as piores dores se 

esfarelam quando o relógio da parede nua se torna novamente inteligível para os que já não 

sonham ou são reféns de um sonho ao qual não têm acesso como protagonistas. 

Todos que o cercam conhecem as suas filosofias, as suas imagens para desnortear o tempo, a sua 

cara de paisagem de cidade do interior, o seu gosto por metáforas que se perdem em reticências. 

Por trás da sua calma, desse ar pacato, esconde-se um vulcão devorado por esse tormento que, 

às vezes, lava o recinto morno da sua solidão. 

“Ai, ai, ai ai, ai ai ai Est| chegando a hora 

O dia j| vem raiando, meu bem Eu tenho que ir embora.” 

É na calada dos bailes que você se lembra mais, não é mesmo? A noite declinava como uma voz 

abafada pelo esforço de ser sublime. Vocês saíram de mãos dadas, como se vivessem juntos 

desde sempre, apaixonados desde o primeiro olhar mascarado e sinuoso, na maturidade dos 17 

anos de idade implacáveis em exigências sensíveis. Queriam escapar dos últimos encantamentos 

dos foliões e da melancolia que se instalava a cada nova alegria. A rua era um cemitério de carros 

adormecidos, de árvores preguiçosas, de garrafas vazias, de pedaços de fantasias. O céu estava 

novamente pacificado. Corria, enfim, uma brisa inesperada. O dia seria quente. As primeiras 

horas da manhã, porém, seriam frescas. Você pensa nisso agora enquanto mulheres de máscara 

aparecem na tela para se proteger do vírus que pode cancelar o futuro, mas ainda não o passado. 

Então vocês caminharam pela calçada da esquerda como dois namorados que ainda não eram, 

que jamais seriam, mesmo sem nunca se separar. É uma coisa sua, não, ainda hoje, andar sempre 

pela calcada da esquerda mesmo quando tem sol ou está escuro? Já era assim ou é uma forma de 

lembrar daquele instante que logo se tornaria  uma tragédia? Como saber? Você não confessa. 

Prefere viver nessa sua estranheza, essa sua esquisitice que arranca provocações das crianças do 

bairro. Você se acostumou, não reclama, não reage. O silêncio é a sua comiseração. 

Vocês apertam as mãos. Lembra? Subitamente ouvem vozes, que se elevam, que se tornam 

gritos, que trazem pânico. Um homem surge correndo na outra calçada. Atravessa a rua 

serpenteando entre os carros. Você vê quando ele se apoia no Maverick verde, quando dribla o 

Corcel azul, quando se torna perfeitamente visível sob  a luz pálida do poste. Ouve-se um tiro 

vindo de mais longe. O homem ergue o braço direito. Ele porta uma arma.  Tropeça. Dispara sem 

mirar qualquer alvo. Ela se dobra lentamente ao seu lado. Uma mancha vermelha brota  sobre a 
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fantasia. No peito. O corpete fica mais escuro. Amanhece na cidade como se, de repente, tudo 

remetesse a uma paisagem de infância no campo. 

Ela usava uma máscara dourada. 

Você se lembra. 
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empre o perturbou a ocorrência de não ter nome próprio, nome de si mesmo e só. Era 

um Flores da Cunha entre tantos, assim designado em estima àquele que, tempos 

passados, fora general e líder benquisto nas terras do Rio Grande do Sul. Era um Flores 

da Cunha qualquer, na sina de assolar a esperança de boa vida que a mãe pressupunha 

lhe seria dada como herança do nome. Era mais para Zé-Ninguém que para Flores da Cunha, e 

sempre o desgostou o fato. Portava a designação de outro, não era ele mesmo, mas um mero 

defronte. Seu talhe não era jeitoso ou disciplinado como o do verdadeiro possuidor de seu nome, 

sua natureza não era harmoniosa, tampouco sua ocupação, deslocando sacas de grãos sobre as 

costas na fazenda dos Seis Pinheiros, era meritório de um genuíno Flores da Cunha. Resignava-se 

com sua ordinária posição de homem comum na pequenez de sua existência, mas não sem se 

queixar o quanto pudesse. 

Volta e meia trazia à tona o assunto durante a ceia. Quando os revezes cotidianos lhe 

despencavam sobre a cabeça, dizia que “Isso nunca aconteceria com o verdadeiro Flores da 

Cunha”. Quando o futum de seus suores após um dia todo de labuta emanava por debaixo de 

seus braços, proclamava: “O verdadeiro Flores da Cunha cheirava como rosas”. Quando a 

canseira das pernas o fazia cambetear e tropicar no vento, protestava: “O verdadeiro Flores da 

Cunha tinha joelhos de ferro”. Sua esposa Rosa muito melindrava, contravinha que nunca quisera 

se casar com “O verdadeiro Flores da Cunha”, ao que o marido repetia retruques em pensamento 

para não enervar ainda mais os ânimos dela. Apesar de muito pouco ser capaz, tentava refrear as 

torrentes reclamonas que golfava sobre a mesa para bom grado da mulher, cujo bem querer lhe 

destinado era o maior mistério. 

Passava a semana toda nos Seis Pinheiros carregando as sacas das colheitas, assentado no 

indulto de que transportá-las tão pesadas no dorso lhe emperrava as pernas para o caminho de 

volta. Deveras, apesar da carnadura curta e inflada, na logística perfeita de robustez que o 

trabalho exigia, tinha os membros já curvando mercês do tempo, a exemplo do cabelo ralo na 

tampa e do bigode branqueado. Rosa se valia dos dias para usufruir do silêncio da ausência do 

marido em cada cômodo da residência. Flores da Cunha regressava apenas no fim de semana, 

para dar sinal de vida, dar aval ao ofício grosseiro nos vinténs atirados sobre a mesa, bebericar do 

trago forte da bodega próxima ou apoiar os pés quebrantados no beiral da área de entrada da 

casa. Por isso, na delonga de Flores da Cunha em retornar naquela noite de sexta-feira, Rosa não 

viu estranheza, que devia de estar se servindo dos hábitos bodegueiros. 

O costume do tempo já não lhe permitia importância para com os trocados que o marido 

esbanjava no botequim da esquina, onde podia alastrar sua má sorte por outros ouvidos que não 

os seus. Mas quis fazer um escarcéu quando, numa manhã mal nascida, acordou com o esmurrar 

de sua porta, em batidas insistentes de quase pô-la abaixo. Rosa se içou da cama cravando os pés 

no chão no remedar da barulheira. Imaginando que o esposo se achegava na mínima capacidade 

da bebedeira, irrompia os cômodos j| resmungando que “Isto n~o s~o horas de chegar”. N~o foi 

parco eu espanto, deste modo, ao dar de fuças nas de Rolando, amigo querido de Flores da 

S 
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Cunha, tremendo como se confinado num inverno intrínseco e descomunal. Suas fácies pálidas 

externavam, sem ser preciso voz, o findar brusco de amizade t~o antiga. “Rosa, senta que a 

notícia n~o é boa”, disse, j| adentrando a sala, fadando Rosa, de supet~o, ao penoso 

entendimento. 

Encontraram-no, explicou, numa dessas veredas a caminho das fazendas, decerto em seu 

retorno ao lar a partir dos Seis Pinheiros. Estendia-se teso e gelado, com o umbigo saltado a 

apontar a lua minguante, oferecido ao sereno pela camisa de botões aberta. Nem sequer se 

achegava a alvorada quando ouviu a notícia, noutra baiuca mais distante que agora frequentava 

pela fresca confiança do bodegueiro em lhe servir fiado, narrada por uns sujeitos enunciando a 

quem tivesse ouvidos a designação do miserável: o corpo na estrada era Flores da Cunha. Ela que 

não se afligisse, dizia Rolando ao acarinhar desjeitoso o ombro de Rosa, já despachara o filho 

Caio junto da funerária para recolher o cadáver do barral da estrada. Viera logo ter com ela, que 

merecia ouvir de boca amiga o relatar de t~o cruel evento. “Toma teu tempo de amargura”, ele 

dizia em sua voz mais macia, “Sofresse o quanto precisar que eu cuido dos pormenores”. 

Deixaria tudo pronto, Rolando prometia, encomendaria as flores e o caixão. Mais tarde, quando o 

sol já arrefecido, marchariam de encontro ao finado a aguardar na Igreja pelo adeus de seus 

entes em seu último dia acima da terra. O revés de não tê-lo mais seu despencou sobre Rosa 

como um machado a lhe destrinchar as entranhas. Passara uma vida, pranteava, à custa de fazê-

lo feliz e ser feliz com ele. Avisou a família que viesse: a irmã Agenora, que muito pouco 

afeiçoava ao cunhado, e os filhos Miriam e Manuel, na veemência da mocidade construindo seus 

fadários aparte da guarida dos pais. Rezou o terço e regou cada conta com suas lágrimas, 

mandou para a funerária as rendas do enxoval do casamento, resistido até aquelas bodas de 

prata, para que forrassem o caixão de cedro. E, amontoando-se aos seus para lastimar sua 

desventura, tomou flores nos braços e fez sua procissão de encontro a Flores da Cunha. 

Não tarde, a família de Flores da Cunha em cortejo esbarrou noutro cortejo por Flores da Cunha. 

Levavam tantas flores quanto, ensaiavam cânticos enquanto exibiam seus sofreres na rua da 

Igreja, choravam o desalento pela partida de sujeito tão estimado. Rosa sustou sua consternação 

para reparar em cada um daqueles rostos incógnitos, ladroando os lamentos pela morte de seu 

marido, seu homem, seu companheiro. Mas nenhuma angústia alheia lhe era mais atroz que a de 

uma jovem trajada de crepe lutuoso, cercada e amparada por tantos, enquanto transbordava 

lágrimas e ulos desesperados. Queixava o finamento do homem como se fosse ela a esposa. 

Num elã revolto de presenciar luto tão simulado, Rosa arriou as flores de seu colo e foi de 

encontro ao povaréu em séquito, bradando mil e um impropérios aos que cessavam suas odes no 

assombro de seu palavreado. 

Em meio aos reclames de Rosa de “O marido é meu, o cortejo é meu!”, Agenora deu início {quele 

que logo se tornou o salmo mais cantado entre as duas procissões: “Flores da Cunha tinha duas 

famílias”. Enquanto Rosa, sustentada pelos parentes penosos de sua situaç~o, tentava injuriar a 
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outra viúva e aqueles que a escoltavam, Agenora esgoelava aos quatro cantos que sempre 

estivera certa, e não era por casualidade que tanto desgostava Flores da Cunha. Entre a profusão 

pasmada e raivosa que se tornara o consórcio dos grupos, esbravejava nas fuças dos seus e dos 

desconhecidos que “Se tem uma coisa que eu sei dizer de olhos fechados é se uma pessoa presta, 

e esse aí eu sempre avisei que era cafajeste!”. No esgoelar de suas razões, n~o percebia os 

sobrinhos, Miriam e Manuel, esforçando-se para se suster ante a dor de perder o pai, não só em 

corpo, mas também no sujeito que pensavam conhecer. 

Enquanto paziguava os descontroles de Rosa a contendo pelos braços, sendo também vítima das 

unhadas raivosas remetidas à outra viúva, Rolando tentava imaginar porque diabos seu melhor 

amigo nunca lhe revelara o tamanho dualismo de sua vida. Neste desconcertar, viu o filho Caio 

forçando passagem entre o aglomerado pelejando há poucos metros da Igreja, disparado em sua 

direção com a fronte tomada de assombro. Pelo decair angustiado das sobrancelhas do jovem, já 

conseguia desvendar o grande engano criado por sua alma leviana. Em meio aos murros de Rosa 

que erravam a mira e estouravam em seu corpo, convocou aos brados qualquer um que tivesse 

braços, que careciam de leva-la para casa. Por essa hora, toda a cidade já era sabedora do alarido 

provocado pela mulher e dos boatos de que o morto sustentava duas famílias, já não havendo 

mais formalidade para que qualquer dos cortejos continuasse. 

Desataram Rosa dos cabelos da outra e a arrastaram de volta ao lar, enquanto se deplorava com 

os filhos, ora caindo de joelhos em seus pesares, ora culpando os céus por permitirem tamanha 

dor a uma mulher. Rolando não piava um gemido, mas amparava a amiga pelos ombros como se 

recitando uma desculpa que não pode ser expressa. Dentre as tantas lágrimas que enxugava do 

rosto de Rosa e as quedas que evitava ao segurá-la no tropeçar do sofrimento, já não concebia 

uma vida escusa para o amigo, mas refazia em pensamento a última madrugada na bodega e os 

erros apressados que provocara. Assistia o cortejo em retorno e engolia a seco, como o 

derradeiro gole da aguardente, o suplício fruto do relato tosco que acedeu sem confirmar. 

Amparando Rosa, dava passos curtos, poupando as próprias pernas que, bem sabia, logo mais 

haveria de correr como nunca antes havia corrido. 

O que o arregalo dos olhos de Caio lhe disse de longe sem que fosse preciso palavras, é que 

aquele funeral desairoso e prematuro era, senão, façanha de um grande descuido de sua 

natureza ansiosa. Não se aplicava a Flores da Cunha marido de Rosa, cunhado de Agenora e pai 

de Miriam e Manuel. Tampouco para o general Flores da Cunha, aquele que em outrora fora líder 

benquisto nas terras do Rio Grande do Sul e que já abandonara suas carnes neste mundo há 

muito tempo. Era um Flores da Cunha entre tantos, um Flores da Cunha qualquer, mais um entre 

os incontáveis Flores da Cunha viventes no Sul da América em honra ao primeiro daquele 

batismo. No tormento de perceber o nome do amigo proferido por bocas decadentes à custa da 

morte, não perdeu um momento imaginando que era factível outro Flores da Cunha ser o mais 

azarado naquele dia. A comitiva em regresso vinha cabisbaixa pela rua, e poucos ainda tinham o 

colo florescendo colorido. Já não se amuavam tanto pelo finado Flores da Cunha, mas pelo 
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tormento demasiado e irregular que lhes causara deixando esta vida. Aos portões de casa, 

contudo, Rosa imitou o sobressalto daquela manhã ao vislumbrar aquele que, vivinho da Silva, 

apoiava os pés quebrantados no beiral da entrada na maior serenidade. Na mescla de 

sentimentos que se revelavam, não sabia se ria, bravejava ou ainda mais chorava. Era outro 

Flores da Cunha, não o seu. Outra viúva, não ela mesma. Foi de encontro ao marido, dando os 

cumprimentos num “Isso n~o s~o horas de chegar”, como teria feito mais cedo. Rolando, cônscio 

da baderna vexaminosa de seu engano, já ia bem longe, corria como nunca antes. E pela primeira 

vez, Flores da Cunha se alegrou de não ser outro Flores da Cunha. 
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manhece. 

Se fossem tempos normais, muito cedo eu já estaria vestida, dando café aos 

meninos, apressando-os, olhos no relógio. Já estaria apresentável para abrir a 

vidraça e dar bom dia a Dona B., que no seu terraço alimenta os pássaros. Seriam 

seis e meia da manhã. Uma cumplicidade no bom dia por sabermos que cada uma 

amanhece cuidando dos seus. 

Não sendo tempos normais, não há pressa. Chego à sala uma hora mais tarde, de camisola, olhos 

pequenos e cabelo bagunçado. Silenciosa, espreito. Não abro a vidraça para não acusar minha 

presença. Oculta pela cortina de voal, posso observar sem ser vista. 

Lá fora, os pássaros catam as migalhas de pão. Sopra uma brisa. Não a sinto, mas vejo os cabelos 

brancos de Dona B. em dança delicada. Está trabalhando, as mãos ocupadas em moldar a argila. 

Seu rosto é sereno, sorriso discreto desenhado nos lábios. 

Enquanto os dias amanhecem estranhos, o corpo mole sobre a cama e a mente que ainda volta 

do seu passeio noturno sendo despertados de soco pela lembrança súbita da circunstância em 

que estamos enfiados, lá está ela, Dona B., em seu brando amanhecer, igual a todos os dias. 

Ela não imagina, mas me acalma e conforta vê-la no terraço, o lenço no cabelo, a vitalidade de 

menina, atribulada entre vasos, tintas e azulejos. E embora consciente do tanto que há de 

irracional, me apego à ideia de que sua mera presença assegura que tudo estará bem. Enquanto 

Dona B. estiver alimentando os pássaros, cuidando das plantas, esticando a roupa no varal, 

moldando a argila e compondo seus mosaicos coloridos, a vida continua e há esperança. 

Então me vestirei, cuidarei eu também dos meus, e abrirei a vidraça para o nosso bom dia, 

aspirando fundo essa aragem de paz. 

O vento 

Vendaval em Porto Alegre. O assobio furioso corre pelas frestas, rompendo o silêncio. Janelas 

batem, portas oscilam, o varal com panos brancos quase decola. 

Vejo Bibiana Terra em sua cadeira de balanço na noite da estância. O vento enlouquecedor de 

Almodóvar em Volver. A praia da infância, nordestão fustigando a pele e a corrida atrás do 

guarda-sol colorido que voou em ridículas acrobacias. O vento invadindo nosso apartamento 

italiano de janelas escancaradas, arregimentando o pó dos cantos para formar bizarra bola de 

sujeira rodopiante. 

Na suspensão do tempo que rege os dias, hesito entre o sono e a vigília e rumino lembranças 

reais e inventadas, acompanhada dos meus fantasmas e personagens, numa mistura de ficção e 

vida.  

A 
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s antepassados o olhavam dos retratos. Não um, mas vários, uma dezena, várias 

dezenas deles. Tios-avós, bisavós, tataravós. Algumas das fotos na parede 

retrocediam mais de um século no tempo, e por diversas vezes se perguntara 

sobre como teriam conseguido, naquele interior do interior, um fotógrafo para 

fazer os registros mais antigos. Quando verbalizou sua dúvida, a mãe explicou que alguns 

retratos eram na verdade pinturas – mas tão realistas que, para ele, o pintor devia ter sido um 

gênio. Em meio aos retratos, imagens de santos, também dezenas, várias dezenas delas (e, 

observando-as, ele se perguntava quem retratara os santos, porém essa pergunta ele preferia 

não fazer em voz alta). 

Mas eram mesmo os retratos dos antepassados que, quando criança, assustavam-no. Aqueles 

olhos, aquelas dezenas, centenas de olhos seguindo seus movimentos, perscrutando o mais 

fundo de sua alma. Pintados ou fotografados, os antepassados o olhavam dos retratos. Não um, 

mas vários, uma dezena, várias dezenas deles. Tios-avós, bisavós, tataravós, e outros 

antepassados tão longe no tempo que ele sequer sabia como nomeá-los. Todos olhando-o, 

seguindo seus movimentos, perscrutando-o. Parecia-lhe impossível esconder deles seus 

segredos, seus pecados, e isso o apavorava. 

Sentia arrepios toda vez que entrava na sala da casa de seus avós – algo que se repetia, 

religiosamente, todo domingo à tarde. Domingo era dia de visitar os avós, e as visitas sentavam-

se nos sofás abaixo dos retratos. Dos retratos de antepassados austeros, que não sorriam, que 

pareciam velhos mesmo quando tinham bebês recém-nascidos nos braços. Isso era outra coisa 

que o intrigava: como aquelas mulheres, suas antepassadas, podiam parir se pareciam ter 

setenta, oitenta anos? Quando criara coragem para fazer essa pergunta, descobriu que aquelas 

mulheres na verdade eram jovens, não mais que trinta e cinco, quarenta anos, apenas 

maltratadas pelo trabalho diário embaixo do sol e pelo número de filhos (que, pelos retratos, 

pareciam contar-se às dezenas). 

Certa vez, tendo comido uva escondido no parreiral e mentido que não havia comido para poder 

comer melancia – pois, segundo a avó, não devia misturar as duas frutas –, tivera um acesso de 

pânico ao entrar na sala da casa e ver os retratos. Aqueles olhos dos antepassados, seguindo seus 

movimentos, perscrutando o mais fundo de sua alma, sabiam dos seus pecados: sabiam que 

tinha comido uva escondido no parreiral (e mentido que não comera para poder comer 

melancia). Não sabia se era verdade o que dizia a avó, que não devia misturar as duas frutas,  mas 

só de ver aquelas centenas de olhos seguindo-o, perscrutando-o dos retratos, vendo seus 

pecados, sabendo seu segredo, sentiu o estômago embrulhar e vomitou tudo ali mesmo, na sala, 

sob o olhar fantasmagórico dos antepassados. Tios-avós, bisavós, tataravós e outros que não 

sabia nomear e que se perdiam no tempo demonstravam, mudos, sua reprovação, olhando-o 

sem piedade. E, no chão da sala, a prova de seu crime: pedaços de uva e melancia ainda não 

totalmente digeridos. 

O 
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Não lembrava exatamente como terminara o episódio, se fora ou não castigado, mas lembrava-

se muito bem dos retratos. Dos olhos dos retratos, das dezenas retratos dos antepassados, 

olhando-o, perscrutando-o, julgando-o. Sem piedade. Nunca mais comeu uvas e melancia num 

mesmo dia: não era uma possível congestão que o preocupava, mas os olhos, aqueles olhos frios. 

Mesmo adulto, mesmo quando estava longe da casa dos avós, a lembrança das centenas de 

olhos perscrutando-o, vendo seus pecados, o acompanhava, e nunca mais comeu uvas e 

melancia num mesmo dia. Porque eles, de alguma forma, saberiam, e o julgariam. 

Quando brincava de esconde-esconde com os primos – as dezenas de primos, mas não tantas 

dezenas quanto os antepassados nos retratos –, ele não gostava de esconder-se na sala dos avós. 

Sabia que, quando alguém entrasse ali para procurá-lo, os olhos dos bisavós e tataravós nos 

retratos o denunciariam, olhando para o canto em que ele se escondera. Depois de algum tempo, 

deixou inclusive de esconder-se nos quartos que, para acessar, precisava primeiro passar pela 

sala: quando fazia isso, os olhos dos antepassados nos retratos o acompanhavam, e continuavam 

olhando para a porta pela qual se enfiara, denunciando-o. Assim, era sempre o primeiro entre os 

primos a ser encontrado. 

Engraçado, pensava então e seguiu pensando, que apenas a ele os retratos denunciavam. Por 

que não faziam o mesmo com os primos, com as dezenas de primos? Quando era ele quem 

procurava e os primos se escondiam, ensaiara de entrar na sala para ver se aqueles olhos, aquelas 

centenas de olhos dos antepassados nos retratos, os deduravam, pensando que assim seria fácil 

encontrá-los. Mas não: mal colocava os pés na sala, todos os olhos dos retratos, olhos dos tios-

avós, bisavós e tataravós, fotografados ou pintados, voltavam-se para ele. Só a ele acusavam, só 

a ele denunciavam. 

Por muitos anos, o medo dos olhos dos retratos o acompanhou. Quando adolescente, 

entretanto, passou a rir do temor infantil e a devolver o olhar dos antepassados, encarando tios-

avós, bisavós, tataravós e outros que vieram antes deles e que o olhavam dos retratos, tentando 

penetrar a alma deles como faziam com a sua. Olhava-os e imaginava quais teriam sido seus 

segredos, seus pecados. Seus crimes, até. Perscrutava os antepassados que o olhavam dos 

retratos como eles o perscrutavam, e, algumas vezes, chegou a pensar que flagrara um relance 

de temor em alguns deles. Ou, pelo menos, de espanto ante a sua petulância de encará-los como 

eles o encaravam, de perscrutá-los como eles o perscrutavam. 

Se de início aquilo era um jogo, aos poucos olhar os olhos que o olhavam dos retratos tornou-se 

uma obsessão. Começou a inventar desculpas para visitar os avós, e, uma vez na casa deles, a 

inventar desculpas para ir à sala dos retratos, que quando criança tanto evitava. Os antepassados 

ainda o olhavam das paredes, só que agora ele ria do medo infantil e devolvia o olhar. Você, 

pensava ele encarando um bisavô, eu estou te vendo. Vendo quem você é, vendo quem você foi. 

Vendo o que você fez. Depois, virava-se para o retrato do tataravô. Dizia seu nome baixinho, e 

encarava seu olhar. Estou te vendo, pensava, estou vendo quem você é, estou vendo quem você 
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foi e vendo o que você fez. Pensaram que só vocês tinham esse poder, esse poder de perscrutar-

me, de perscrutar minha alma? Agora, eu também vejo vocês, pensava ele (e até mesmo o dizia 

em voz alta quando não havia ninguém por perto), olhando bem nos olhos dos retratos. 

Ele pensava, mas sabia que não era verdade. Sabia que era bravata, que só os antepassados que 

o olhavam dos retratos, das dezenas, das várias dezenas de retratos que pareciam se multiplicar 

a cada visita nas paredes da sala dos avós, é que o viam realmente, viam sua alma, viam quem ele 

era. Ele só conseguia ver seus rostos, seus olhos que o seguiam, e olhar de volta, e desafiá-los, 

mas não via quem eles foram nem o que eles fizeram e sabia que eles sabiam disso. Pois eles 

viam no mais fundo de sua alma, e sabiam que era tudo bravata. Que ele era uma fraude. Mesmo 

assim, encarava de volta os retratos, sem medo – ou, pelo menos, com menos medo do que 

quando era criança e evitava os olhares dos retratos dos antepassados, que o acompanhavam e 

perscrutavam. 

Ainda estava na adolescência, e ainda desafiava os antepassados que o olhavam dos retratos 

pendurados nas paredes com o seu próprio olhar, quando o retrato da avó foi juntar-se a eles. A 

avó, que o conhecia tão bem, a avó, que o pegara no colo e lhe fizera agrados, a avó, que sempre 

tinha um prato de gostosuras para recebê-lo (embora não deixasse ele e os primos comerem 

uvas e melancia de uma mesma vez), a avó, que ele amava, foi juntar-se aos retratos dos 

antepassados nas paredes. No dia em que o retrato foi pendurado – o mesmo dia em que ela foi 

enterrada –, ele não quis olhar os retratos. Não quis encarar seus olhares, não quis desafiá-los. 

Não queria desafiar a avó, que, ele sabia, o conhecia melhor do que qualquer antepassado que o 

olhava dos retratos desde a infância jamais poderia conhecer. Sabia que a avó enxergaria ainda 

mais fundo dentro dele, que a avó enxergaria, além de seus pecados e seus medos, também a 

sua dor. 

Com o passar dos dias, das semanas, dos meses, voltou a devolver o olhar dos retratos. Viu que a 

avó, assim como todos os outros antepassados cujos retratos estavam pendurados nas paredes, 

o olhava. A avó, como os tios-avós, os bisavós, os tataravós e todos os outros antepassados que o 

olhavam das paredes, o perscrutava. Mas ela não o julgava, pensou, e sentiu alívio; ela o olhava e 

o acompanhava e o seguia com o olhar, mas era um olhar de amor, como ela o olhava e o 

acompanhava e o seguia com o olhar enquanto ainda não era apenas um retrato de antepassado 

pendurado na parede. 

O olhar que o retrato da avó lhe dirigia da parede amenizou a sensação que os olhares dos outros 

antepassados cujos retratos estavam pendurados na parede há mais tempo lhe despertavam. 

Teriam mudado os olhares que lhe eram dirigidos pelos retratos dos antepassados – tios-avós, 

bisavós, tataravós e outros que ele sequer sabia como denominar –, ou teria sido o olhar que ele 

dirigia aos antepassados que o olhavam dos retratos que mudara? Ele não sabia, assim como não 

sabia se a mudança se devia somente à inclusão do retrato da avó que amava nas paredes, em 
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meio às dezenas, várias dezenas de antepassados. Ele não sabia se era apenas a inclusão do 

retrato da avó, ou se aquilo significava que ele havia crescido. 

Fosse por causa do retrato da avó que agora o olhava das paredes com um olhar de amor, fosse 

porque ele havia crescido, o certo é que o temor dos olhares dos retratos dos antepassados 

diminuiu. Isso não significava, entretanto, que seus olhares não mais o seguissem: eles 

continuavam lá, as dezenas, as várias dezenas deles, olhando-o, perscrutando-o, mas, agora, ele 

não mais se importava. Ele também não devolvia mais os olhares dos retratos dos antepassados 

que o olhavam das paredes. Não tentava mais penetrar em suas almas, nem perscrutá-los como 

faziam com ele. Simplesmente sorria, e, às vezes – quando não havia ninguém por perto –, lhes 

dava um pequeno aceno com a mão direita. Eles não acenavam de volta, mas o olhavam, sisudos 

e sérios como sempre. 

Depois ele cresceu mais, e quando ele se tornou pai (por essa época o avô já havia virado, como a 

avó, um retrato na parede), fez questão de apresentar ao filho a sala de retratos na antiga casa 

dos avós, na qual agora moravam seus tios. A tia até quisera tirar os retratos, ele soube, as várias 

dezenas de retratos, das paredes, mas o tio não permitiu: era preciso ter respeito para com os 

antepassados, dissera o tio. E ele fez questão de levar o filho para conhecer os antepassados que 

os olhavam dos retratos, os avós, bisavós, tios-avós, tataravós e tantos outros, que os olhavam, 

olhavam para ele e, agora, olhavam também para o filho dele. Olhavam, seguiam, perscrutavam. 

O que será que viam no interior daquela criança inocente, tão inocente quanto ele mesmo fora 

um dia? 

O filho cresceu e ele percebeu que o filho, como ele quando tinha sua idade, temia os retratos 

que o olhavam das paredes. Pensou então, pela primeira vez, se seu próprio pai também os 

temera; não ousou perguntar, mas acreditava que, se perguntasse, a resposta seria sim. Se os 

antepassados o olhavam dos retratos, das dezenas, várias dezenas de retratos pendurados nas 

paredes, se os avós, tios-avós, bisavós e tataravós e outros os quais sequer sabia como nomear o 

olhavam e perscrutavam, e olhavam e perscrutavam seu filho, deviam ter feito o mesmo com seu 

pai. Por que o pai jamais falara disso com ele? E por que ele próprio nunca tivera coragem de falar 

dos retratos com o pai? Pensou então se devia tocar no assunto com o filho. Mas será que o filho 

temia, mesmo, os retratos que o olhavam como ele temera os retratos quando tinha sua idade? 

Assim, resolveu calar. 

Com as exigências do trabalho, o filho, as mudanças da vida, por algum tempo ele quase 

esqueceu os retratos, pois pouco visitava a antiga casa dos avós, na qual agora moravam seus 

tios. Um tio não reúne em torno de si toda uma família, como ocorre com os avós, pensou certa 

vez. Mas ele sabia que os retratos dos antepassados, as dezenas, as várias dezenas de retratos de 

avós, tios-avós, bisavós, tararavós e outros mais que nunca apendera a nomear, continuavam lá, 

na sala da antiga casa, olhando e acompanhando e perscrutando a alma de quem nela entrava. 

Alguns podiam sequer perceber, mas os retratos os olhavam, e desnudavam. Mas um tio não 
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reúne em torno de si toda uma família, como ocorre com os avós, assim ele e o filho, agora já 

crescido, pouco visitavam a antiga casa e, com isso, pouco viam os retratos. 

Soube por uma prima que a galeria de retratos crescera, com a acréscimo de dois ou três tios. 

Pensou, então, quantos retratos mais caberiam nas paredes. Será que os mais antigos seriam, 

um dia, desalojados? Será que um bisavô, um tio-avô, um tataravô sairia das paredes para dar 

lugar a um de seus descendentes? Talvez um dia, porém não logo: a sala era imensa, como toda a 

casa (que antigamente abrigara não só os avós, mas todos os seus dez filhos), e por mais que 

dezenas, várias dezenas de fotografias e pinturas dos antepassados cobrissem as paredes, ainda 

havia muitos espaços vagos nos quais pendurar mais e mais retratos. 

E, de tempos em tempos, a galeria crescia mais e mais, e numa das raras visitas percebeu, pela 

primeira vez, que os retratos dos antepassados que o olhavam das paredes da antiga casa dos 

avós já não eram mais todos em preto e branco. Desde a avó, e o avô, e agora alguns dos tios, 

alguma cor pincelava os rostos que o olhavam. Agora, além dos rostos em preto e branco de tios-

avós, bisavós, tataravós e outros antepassados que nunca descobrira como se chamavam, rostos 

em cores – de pessoas que, para ele, um dia tiveram ainda mais cor e vida e amor e sentido – 

também o olhavam, e o perscrutavam, mas já sem querer penetrar em sua alma: os olhares 

desses rostos coloridos o acompanhavam com amor, quase com cuidado, e com uma pontinha 

de saudade. Saudade da parte deles, que o olhavam, e dele, que lhes devolvia o olhar. 

O tempo passou e ele, que um dia fora um menino, depois um adolescente, e depois um pai, 

agora era também um avô. E, nas cada vez mais escassas visitas à antiga casa e à antiga sala de 

retratos dos antepassados, seus avós, que um dia o olhavam das cadeiras de balanço na varanda, 

agora os olhavam, a ele, ao filho e ao neto, das paredes da casa em que um dia moraram. Agora, 

seus avós – que eram agora apenas retratos nas paredes e amor e saudade – eram os bisavós do 

seu filho e os tataravós do seu neto, e os olhavam, dos retratos, com o mesmo amor que um dia 

haviam olhado para ele. Quanto aos seus bisavós e tataravós, haviam se tornado, para seu filho e 

seu neto, aqueles que não se sabe bem como nomear, e que, ainda assim, os olhavam e 

perscrutavam a cada uma das bem espaçadas visitas. 

Um a um, ao longo dos anos, os olhares dos tios foram se juntando nas paredes aos olhares dos 

avós, dos tios-avós, dos bisavós, dos tataravós e das dezenas de outros antepassados. Os 

retratos, as muitas dezenas de retratos que dezenas de anos antes lhe davam medo, à medida 

que se multiplicavam ainda mais lhe traziam apenas nostalgia. Aos risos, contou ao filho e depois 

ao neto sobre a vez em que vomitara na sala após comer uvas e melancia, mas creditou isso ao 

nervosismo com a mentira, sem falar-lhes do papel desempenhado pelos olhares. Contou dos 

primos que, décadas atrás, corriam com ele pela casa – sim, naquela época eram mesmo várias 

dezenas de primos e primas, não o pequeno punhado de primos que as crianças têm hoje. Eram 

bons tempos, pensou, apesar dos antepassados que o olhavam dos retratos e que, por muito 

tempo, o aterrorizavam. 
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Ficou triste, muito triste, quando o espaço destinado ao pai na parede foi preenchido. Lembrou 

da pontada de tristeza quando a avó o precedera, tanto tempo antes, e pensou se outra 

transformação se daria na galeria de retratos e na forma como ele próprio reagiria a ela. Mas, 

quando entrou ali, os retratos ainda o olhavam, agora com o que ele pensou ser uma pitada de 

compaixão. Porque eles vislumbravam sua alma, e sabiam o que se passava nela. Resolveu que 

voltaria com mais frequência. Assim como os avós, os tios também não mais existiam, eram só 

retratos que o olhavam da parece, como o pai agora era retrato que o olhava da parede, mas o 

primo que tomara posse da velha casa dos avós garantiu que as portas estariam sempre abertas 

para ele. Afinal, os antepassados eram de todos eles, as dezenas de antepassados eram dele e 

das dezenas de primos dele e de seus filhos e de seus netos. 

Na última visita, mais uma vez os antepassados o olhavam dos retratos. Não um, mas vários, 

uma dezena, várias dezenas deles. Agora, mais do que nunca, tinha a impressão de que eram não 

apenas dezenas, mas centenas. Pais, tios, avós, tios-avós, bisavós, tataravós, e tantos outros que 

ele nunca aprendera a nomear. Todos eles o olhavam dos retratos, o olhavam e viam sua alma. 

Não mais tentavam perscrutar o que havia dentro dele, pois disso já sabiam há muito tempo: 

havia saudade, saudade dos que agora estavam nos retratos coloridos, saudade da criança que 

ele fora e que outrora encarava com espanto e temor os antepassados em preto e branco, 

saudade de toda a fantasia e de toda a esperança que então se escondiam em sua alma inocente. 

Saudades, até mesmo, do medo e do mistério que na época cercavam aqueles retratos de 

antepassados que lhe pareciam sisudos, e que, agora, via como realmente tinham sido: pessoas 

que, como ele, um dia foram crianças, jovens, adultos, pais, avós; que, como ele, temeram, 

amaram, erraram e, às vezes, também acertaram. Que o olhavam com o mesmo amor e a 

mesma esperança que ele, agora, sentado na antiga cadeira de balanço que um dia fora dos avós, 

olhava para o neto já quase crescido e que lhe acompanhava sem muita vontade nessa volta ao 

passado. 

O primo dono da casa, envelhecido como ele – e tão, tão parecido com o avô! –, ofereceu 

melancia e uvas. Ele riu, e disse que, por prudência, preferia ficar só com a melancia. O neto quis 

as duas frutas, ele pensou em avisar para não misturar, depois riu de novo e desta vez o primo o 

acompanhou. Provavelmente lembrava, como ele, de sua antiga façanha na sala dos retratos, no 

passado. Notou, mas não disse nada, que o primo só comia uvas, enquanto recordavam os 

domingos de verão em que toda a família se reunia no pátio, os avós, os tios, as dezenas de 

primos, todos com uma fatia de melancia ou um cacho de uvas nas mãos. Ou uma, ou outra, 

como instruía a avó, que agora era retrato na sala na qual ele certa vez vomitara de nervoso 

porque os antepassados que o olhavam dos retratos sabiam que ele fizera a mistura proibida. 

Naquela noite, sonhou que era outra vez criança e entrava na sala da casa dos avós, de cujas 

paredes os antepassados o olhavam dos retratos. Só que, no sonho, ele não sentia medo: sentia 

paz, e compreensão. Olhou ao redor, na sala que sempre lhe parecera tão grande, e viu que todos 

estavam lá, nos retratos – os avós, os tios-avós, os bisavós, os tataravós, os demais antepassados 
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que ele não sabia nomear, e também os tios, e os pais, e já alguns primos também. Eles o 

olhavam, e, dessa vez, lhe sorriam, e respondiam quando ele acenava. E ele percebeu que aquele 

era o seu lugar, sempre fora o seu lugar. Aquela casa, aquela sala, aquelas dezenas e mais 

dezenas de retratos nas paredes. 

A vez seguinte em que entrou na sala dos retratos na antiga casa dos avós, que depois se tornara 

casa dos tios e agora era a casa de um dos primos, foi como retrato. Um retrato colorido e 

sorridente, colocado na parede pelo filho e pelo neto, que, ele viu enquanto os olhava do retrato, 

tinham lágrimas nos olhos. Destinaram-lhe um lugar entre o pai e o avô, coloridos como ele, e 

abaixo dos bisavós, estes em preto e branco, na parede à direita de quem entrava, próximo ao 

velho relógio de pêndulo que tantas vezes, assim como os retratos, o assustara. E ele agora 

olhava o filho e o neto da parede de retratos, apenas mais um entre os antepassados daqueles 

que vieram depois dele. Ele os olhava dentre as várias dezenas de retratos, e os acompanhava, e 

perscrutava suas almas. 
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 velha tapeceira parou junto à janela, no dia em que Wuhan apareceu nos noticiários. 

Ela não sabia aonde ficava Wuhan, como a maioria das pessoas que não viviam na 

China, mas franziu os olhos para o velho relógio de parede que tiquetaqueava, como 

se ele tivesse algo a ver com isso. 

Aos poucos, a quarentena foi se aproximando. A medida que o rádio fervilhava de opiniões, e a 

TV se dividia em facções, e o presidente da república no qual ela não havia votado fazia 

declarações estapafúrdias, testando todos os dias, a paciência da democracia do país, um silêncio 

rancoroso se espalhava pelas ruas como uma inundação invisível. A tapeceira resmungava 

sozinha, afofando as almofadas da poltrona junto à janela, a única da casa onde se podia tomar 

algum sol, embora dali a paisagem fosse aquele deprimente jardim estreito, pouco mais do que 

um macegal raquítico e alguns talos teimosos de roseiras velhas, que há muito não davam flor 

alguma. Depois as lojas do bairro foram fechadas e pessoas com máscara passaram a circular 

como se fossem bandidos mal arranjados de algum dos velhos faroestes que ela vira de menina. 

A velha tapeceira teve de ouvir os filhos dizendo que precisava ficar em casa, que não poderia ir 

mais, sequer, à padaria do bairro, comprar o pão-nosso-de-cada-dia. A filha ensaiou trazer 

alguma farinha, para ver se ela se animava a assar bolos e cucas, o que lhe permitiria não ter o 

compromisso de vir todos os dias, atravessando uma cidade estranha, metade deserta, metade 

ocupada por gente assustada demais para acreditar nas notícias, mas a velha só a encarou por 

cima dos óculos de aro de plástico e isso lhe bastou como resposta. 

Como muitas gentes, a velha tecelã resolveu encarar a quarentena com calma. Essas coisas, 

afinal de contas, não duram para sempre, ela disse a si mesma, e se pôs a arrumar a casa. Limpou 

todos os cantos, inclusive aqueles onde não mexia há anos, onde se acumulava mais do que 

poeira, lembranças que ela não queria recordar. Organizou armários, separou roupas, ficou com 

dores nas costas, espirrou por conta de alguma alergia, encheu sacolas de coisas para dar: 

roupas, cobertores e até um travesseiro velho, amarelado de baba e lágrimas, de quando o 

marido morrera. No final das contas, ficou feliz de se ver livre de tudo aquilo, assim com ficou 

feliz de ter uma desculpa para não ir, mais, aos encontros de quarta-feira à tarde, quando se 

reunia com outros velhos como ela. Os outros se reuniam, agora, pelas redes sociais, para rir e 

lembrar e se animar mutuamente, enquanto o tempo escorria entre seus dedos como lágrimas. 

Mas a velha tapeceira só apareceu em um deles. Depois disse que não sabia lidar com 

smarthphones, nem tablets, nem notebooks, nem nada que fosse mais complexo do que o 

controle remoto da Tv e não saberia como entrar no grupo sozinha. A mentira reverberou pela 

casa vazia, mas ninguém duvidou. 

Por algum tempo, o silêncio da rua e os resmungos do rádio, os gritos dos pastores na TV 

pedindo dinheiro em troca de milagres, como se Deus fosse um mercador, ocuparam os 

tiquetaques do velho relógio de ponteiros finos como agulhas. Mas certa tarde em que ela se 

esmerava por ignorar o celular colorido que ronronava sem som sobre a mesa da cozinha (sim, 

ela sabia como desligar o som, como fazer chamadas de vídeo, como viver uma vida virtual. 

A 
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Sabia, mas não queria: era a opção que ela não sabia que não tinha), a tecelã percebeu que do 

velho relógio, com quem trocava olhares de rancor, saia um fio tênue como teia de aranha, se 

amontoando em um grande emaranhado atrás da cadeira junto à janela. Era a primeira vez que 

via isso, e ficou um bocado surpresa. Curiosa, tocou o fio com cuidado. Lembrava um pouco a 

textura das coisas que tecera na juventude, colchas, tapetes, barras de toalhas, bordados de 

fronhas. Percebeu que havia um monte daquilo tudo enovelado nas partes sombrias do cômodo, 

por cima dos móveis, por baixo dos tapetes, um monte suficientemente grande para ameaçar 

soterrar a cadeira onde tomava sol. Era impressionante que não o tivesse visto antes, mas 

também compreensível, pois era uma linha quase transparente. Um artigo de luxo, mesmo. Com 

paciência, organizou o fio em vários novelos, alguns com a textura de linhas que tinha usado para 

fazer luvas para noivas, sapatinhos de bebê, vestidinhos de batizado, casaquinhos, casacos, 

blusas e cachecóis. Em breve, amontoando-se debaixo do assento, todos eles interligados, havia 

uma quantidade imensa de globos que pouco a pouco revelavam cores, posto que a 

transparência da linha não a impedia de revelar tons, e sua espessura ínfima surpreendia pela 

resistência. A velha tapeceira olhava o velho relógio com outros olhos agora, olhos de urgência e 

compreensão. Da máquina de engrenagens metálicas o tempo fluía, enredando e desenredando, 

balançando-se feito menino no pêndulo de bronze. Talvez ela pudesse ter arrancado o fio, 

obrigando o relógio a fiar tudo de novo. Poderia. Mas não o fez. A certa altura, inclusive, 

percebeu que não eram os ponteiros que determinavam o andamento das engrenagens, nem o 

soar das badaladas – tudo era, muito antes, o contrário do que parecia. 

Nesse dia, tirou os ponteiros do mostrador. Tiquetaques depois, pôs-se a tecer o fiapo em pontos 

caprichados. Sentou-se na poltrona e se embrenhou a tramar o tecido sem sentido, até que 

percebeu que as cores se tornavam quase sólidas, cores do céu, das árvores, do mar, das ruas por 

onde ela tinha passado um dia. Alguns tons não lhe renderam uma hora. Outros, se fizeram 

largos entardeceres, longas tardes e manhãs, noites quase infinitas. Achou que o tecido tinha a 

cor dos olhos do marido morto, dos filhos, do amante, do pai e da mãe, dos netos que vinham vê-

la de vez em quando e acenavam na distância, como se isso fosse o bastante. A velha tecedeira 

sorria e abanava da janela com uma das mãos, e se aferrava ao tecido com a outra, ocultos 

ambos, mão e tecido, embaixo do parapeito, e fingia que estava tudo bem, fingia, porque viver 

não era algo que entendia fazer à distância, a vida que fugia, ponto que escapa na malha 

intrincada. Os netos junto ao portão diziam que a amavam e que era por amor que ficavam 

longe, que se encontrariam logo mais, quando tudo acabasse, e ela dizia que acreditava mas, no 

fundo, tudo o que queria era que eles soubessem que a essa altura da vida, só se conta os dias 

que se vive e não os que se planeja viver mais além. 

Agora, a velha já teceu quase todo o fio do relógio. Não sobrou nenhum novelo, e ela tece os que 

o relógio lhe dá, agora pouco a pouco. O tecido é longo. Ela precisa escolher entre dar corda na 

máquina ou tecer mais alguns pontos. Em algum momento o relógio irá parar e a linha findará e 

aí o trabalho da Parca termina. A velha, agora, pouco levanta os olhos das agulhas. Tem medo de 

que o fio termine antes dela acabar de tecer o fio cuja cor ela não lembra mais qual é, porque a 
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memória é como aquarela na chuva, e o tiquetaque fia os dias que ela não voltará a viver. 

Independente do silêncio e do medo da sua morte, que os outros escondem em si, ela tem mais 

medo, ela tem mais choro, é dos dias que não viveu, dos abraços adiados para sempre, dos beijos 

que secaram antes de tocar a fronte, e da vida que, como o andar do velho relógio, não voltará. 

Nunca mais. 
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pertou o botão do controle remoto, a grade de ferro rangeu, começou a abrir, ela 

manteve o pé agitado no acelerador, como se os toques leves e contínuos no pedal 

pudessem acelerar a abertura do portão. Pela janela do quarto não se podia ver 

nenhum sinal de vida lá dentro de casa. Entrou. Desligou o motor. Desceu. Abriu o 

porta-malas. Tirou as sacolas de supermercado. Largou as sacolas na beira da porta. Apertou a 

campainha. De volta ao volante. Ligou o carro. Mirou-se no espelho. Ajustou a máscara que 

descia, desprotegendo o nariz. O olhar sempre atento na porta. Ninguém apareceu. Podia 

esperar mais um pouco, ver a mãe ao menos pelo vidro do para-brisa, acenar, conferir se estava 

tudo bem, mas nada de movimento. Pegou o celular. Acessou o whatsapp. Enviou mensagem, as 

compras estavam no lugar de sempre. Questionou se a mãe não iria pegá-las. Esperou alguns 

minutos pela resposta. A mãe respondeu, estava no banheiro, o pai, surdo daquele jeito, andava 

lá pelo pátio, não ouvia o chamado, a filha podia voltar prá casa, estava tudo bem. A filha deu 

tchau pelo aplicativo, acionou novamente o portão. Deu ré. Manobrou na rua, o olhar sempre 

voltado para a porta da casa, queria ao menos avistar a mãe, confirmar que não havia problemas. 

Seguiu em frente, ainda espiando pelo retrovisor, mas a imagem da casa desapareceu quando 

ela dobrou a esquina, à esquerda, e pegou a avenida, em direção ao centro. 

Chegou em casa, tirou os sapatos na entrada, foi direto à cozinha. Largou as chaves na pia. Na 

área de serviço se livrou da máscara. Jogou a máscara na lixeira. Pegou um frasco pulverizador. 

Lavou a sola dos sapatos. Voltou à pia. Lavou as chaves. Novamente o pulverizador, desinfetou a 

maçaneta da porta. Só então apareceu na porta do gabinete do marido, deu um oi de longe, 

avisou que ia tomar banho, depois almoçar. Ele anuiu com um aceno de cabeça, ela foi ao banho. 

Apesar de ser um sábado, o marido, trabalhava no computador, se dedicava ao trabalho remoto, 

em que fazia o horário de acordo com a disposição do momento, um dos pontos positivos 

trazidos pela praga que infernizava a vida de todo mundo nos últimos meses. 

A mulher voltou à sala pouco depois. Antes de sentar à mesa, que o marido havia posto, 

telefonou para a mãe. Ouviu os agradecimentos pelas compras, mas a fisionomia dolorida 

denunciou o desassossego interior. 

– Tá tudo bem, mesmo, mãe? 

A nova confirmação saiu junto com uma tosse seca, mas a mãe acrescentou a suspeita de um 

resfriado, por dormir com o ar condicionado ligado a noite toda, e emendou uma queixa sobre o 

calor de Porto Alegre. Sentou à mesa, ainda com o aparelho no ouvido, sob o olhar interrogativo 

do marido, que já avançava na salada. Ela finalmente largou o telefone, deixou escapar um 

grande suspiro. 

– Eu tô nervosa com esse comportamento da mãe. Fui ao supermercado, levei as compras pra 

ela, e pela primeira vez ela não abriu a porta para me receber. 

 

A 
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– Não me diga que está com a síndrome da filha abandonada? 

– Deixa de bobagem, tô falando sério. Ela disse que pegou um resfriado do ar condicionado, mas, 

pra mim, ela não queria que eu visse que ela tá doente. 

– É possível. Com esse calor insuportável que assola Porto Alegre. Nós também dormimos com 

ar condicionado, mas tomamos a vacina contra a gripe, e temos mais resistência. Pode ser uma 

tempestade num copo d’|gua. 

– Não sei, não. A mãe é muito orgulhosa, mais teimosa que uma mula. Do jeito que as coisas 

aconteceram, mesmo que esteja com o vírus, ela não vai dar o braço a torcer. 

No olhar do marido havia uma expressão muito clara de um pensamento já exteriorizado outras 

vezes: tudo aquilo era muito previsível. A sogra, uma pessoa de difícil trato, havia ignorado todos 

os apelos, desprezado todas as regras de isolamento prescritas pelas autoridades sanitárias, se 

lançado numa aventura suicida e irresponsável, por puro capricho. Agora, com toda certeza, eles 

seriam todos atingidos, principalmente o sogro, com a saúde debilitada, uma cirurgia no esôfago 

e um fígado destruído por um histórico de alcoolismo no passado. Desnecessário verbalizar isso, 

lia-se tudo no olhar dele. 

– Ela disse que se adoecesse teria condições de se virar sozinha, mas como é que eu vou 

desamparar uma pessoa da idade dela, minha própria mãe? 

– Até eu me meti no assunto e ela me veio com essa mesma ladainha. No final só serviu para ela 

se magoar. 

O almoço acabou, sem o cafezinho costumeiro, por causa do calor. Nos fins-de-semana, o casal 

costumava desfrutar o prazer de um cochilo de sesta, mas, desta vez, o marido foi para a cama 

sozinho. A ansiedade da mulher agia como uma força de resistência que a mantinha ocupada na 

cozinha, a louça suja servia de pretexto para manter a cabeça voltada para algo menos aflitivo. 

Aproveitou para limpar o fogão com manchas de leite derramado. Depois disso, não custava 

nada passar um pano no chão, tirar o lixo. A pandemia impusera a dispensa da faxineira que 

vinha toda sexta-feira deixar a casa em ordem para o casal aproveitar melhor o fim-de-semana, 

no resto dos dias, o casal, que só entrava em casa de noite, dava conta de deixar o apartamento 

em estado habitável. Antes de se recolher ao quarto, o marido ainda sugeriu deixar tudo aquilo 

para mais tarde, ele ajudaria, se desligar um pouco, relaxar, mas ela não atendeu ao apelo. 

Enquanto lidava nos afazeres domésticos, repassava mentalmente toda aquela história, sem se 

poupar do remorso de não ter sido mais enérgica no devido momento. Ela apenas manifestou 

contrariedade quando a mãe anunciou a intenção de viajar para ver o filho em São Paulo. 

– Mas, mãe? Agora, no auge da pandemia? Mais de mil mortes diariamente 
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– Ah, a gente morre quando Deus chama. Aí não adianta estar trancada em casa. Há quanto 

tempo eu não vejo o teu irmão? Depois, sabe-se lá quando vou ter outra oportunidade. 

– Mas, e o pai? Tu pode trazer o vírus pra ele, que tem esse monte de problemas de saúde. Sem 

falar que eu e meu marido também ficaremos expostos aos mesmos riscos. 

Mas a mãe não cedeu a nenhum arrazoado, o desejo de ver o filho contou muito mais do que 

qualquer ameaça de colocar a vida dos outros em perigo. Por fim, para arrematar, a mãe 

prometeu. 

– Não te estressa por minha causa. Na volta, se eu adoecer, não careço de ninguém me cuidar, eu 

me viro sozinha, não seria a primeira vez. 

Mas esse discurso de autonomia não passava de retórica, pois caso ela adoecesse, a filha e o 

marido estariam sempre prontos para arcar com qualquer responsabilidade, como levar ao 

médico, ir na farmácia, tratar de internação. Também não seria a primeira vez que todas essas 

atividades cariam como uma carga nos ombros da filha. Mas a mãe vivia de caprichos, quando 

cismava com alguma coisa não desistia enquanto não tivesse seu desejo realizado, igual a uma 

sonâmbula, ela cegava para as possíveis consequências de seus atos. Como uma criança mimada, 

que se atira no chão aos berros ao ser contrariada, ela não demorou a verter copiosas lágrimas, 

que brotaram junto com conhecidas lamúrias, ninguém dava bola prás vontades dela; às 

vésperas de completar oitenta anos, ainda lúcida, não tinha mais o direito de decidir a própria 

vida; chantageava com os enfartos já sofridos e insinuava a possibilidade de sofrer outro a 

qualquer momento; que poderia morrer sem ver o caçula pela última vez, mais de dois anos sem 

a presença real do filho querido, apenas as conversas virtuais que só serviam para aumentar 

ainda mais a saudade. Essa choradeira toda imobilizava a filha como o efeito de uma camisa de 

força. Ela também gostaria de ver o irmão, mas o mundo inteiro sob o terror de uma calamidade 

sem trégua, o bom senso dizia que a reclusão não duraria muito, em breve as vacinas trariam o 

sossego e a paz. 

Aliás, o episódio não deixava de ter um significado muito especial. O irmão se formara piloto, 

havia alguns anos, no Aeroclube do Rio Grande do Sul, sediado no Belém Novo. Dadas as 

dificuldades de emprego no Brasil, enjeitou o ninho familiar e voou em busca de trabalho onde 

houvesse uma vaga. E encontrou na companhia aérea dos Emirados Árabes, justamente a 

contratada para trazer as vacinas da Índia. Na condição de brasileiro, ele foi escalado para fazer 

parte da equipe. Ao chegar, passaria um dia em São Paulo, mas pelas regras rígidas da empresa, 

deveria se confinar no hotel, em completo isolamento. 

Tudo teria sido mais fácil se ele mantivesse segredo sobre o assunto, mas numa das conversas 

por whatsapp ele mencionou, muito orgulhoso, que seria um dos responsáveis pelo transporte da 

vacina para o Brasil. A mãe não conteve o impulso de se prontificar a ir recebe-lo em tão 

importante missão. E o filho, ou por ingenuidade, por falta de tino, ou distração de quem não 
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prevê os desdobramentos dos próprios atos, reforçou ainda mais a insânia materna, dizendo que 

seria muito bom ver a mãe pessoalmente. A partir desse momento, não houve mais nada que 

fizesse a sentimental matriarca mudar de ideia. 

Quando o marido acordou, encontrou a mulher deitada no sofá da sala, folheando um jornal, 

sem se concentrar em nenhuma notícia, o olhar deslizava sobre as manchetes e as imagens. Ele 

usava apenas uma bermuda, soltou um bocejo, coçou a barriga já um pouco proeminente. 

– E aí, alguma novidade? 

– Nada, tudo na mesma. A última vez que liguei ela foi até grossa comigo, eu tava sendo muito 

insistente, disse que ia dormir um pouco, quando acordasse dava notícias. 

Apesar da calma aparente, ela não parava de consultar a tela do celular. Em tempos normais, 

depois da soneca pós almoço, ou um pouco mais tarde, conforme a temperatura, eles se 

exercitavam numa caminhada pela Redenção, ou talvez até na orla do Gasômetro no inverno, 

mas há quase um ano que o passeio mais comum se limitava a ir da sala para o quarto. A esposa 

ainda assumira o provimento das necessidades dos pais, como supermercado e outras 

emergências, mas para o marido, descer do décimo andar para tirar o lixo já significava uma 

viagem. O marido sentou na poltrona, de frente para a esposa. Ela mudou de posição. Pegou 

uma almofada na outra poltrona. Colocou a almofada na borda do sofá. Deitou de novo. A 

cabeça não encontrou o conforto desejado. Levantou. Foi à cozinha. Na geladeira, pegou uma 

garrafa de água. Agarrou um copo na pia. Encheu o copo. Voltou ao lugar de antes. Bebeu a 

água. Consultou tela do celular. Sentou. Mais um gole de água. O marido apenas acompanhou 

com o olhar de empático enternecimento ao desenrolar daquele nervosismo dramático com final 

previsível. 

A tarde de sábado se arrastou com a lentidão das coisas ruins, o casal se ocupando com tarefas 

vazias, cujo único objetivo era passar o tempo. Enquanto um jogava paciência no computador, a 

outra continuava de celular em punho, em zigue-zague no apartamento, à procura de algo em 

que dissipar aquele mal-estar. Mais tarde tomaram um café. A mulher estava mais uma vez na 

pia tratando da louça suja quando o telefone tocou. Ela correu, o marido se aproximou atencioso. 

Ela atendeu. 

 – Oi pai, como estão aí? 

E ouviu o que mais temia, a voz do pai soava nervosa, vacilante. 

– Tu sabe como a tua m~e é teimosa… Eu queria ter ligado antes…Ela n~o deixou… 

– O que foi que houve? 
 

– Ela t| com febre… Tomou uma dose de dipirona e foi dormir…N~o adiantou… Agora t| com 
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dificuldade de respirar… Desde ontem ela se queixa de dor no peito…E n~o para de tossir… N~o 

sei o que fazer. 

A voz do pai saia aos arranques, como um choro retido que irrompia fora de controle. 

– Tem que levar pro hospital, chama o SOS Ambulância do plano de saúde. Largou o telefone, 

correu ao quarto, o marido seguiu atrás. 

– O que vai fazer? 

– Vou trocar de roupa e levar a mãe pro hospital, ela tá com Covid. 

– Calma, talvez seja só um resfriado, mesmo. 

– Que resfriado? Febre, falta de ar, dor no peito. Ela já teve dois enfartos. 

– Tá, eu vou me trocar também e vou contigo. 

– Não, de maneira nenhuma. Não tem por quê os dois expostos a essa maldição, fica em casa. 

Ele ainda argumentou que não fazia muita diferença, se ela pegasse o vírus traria para ele 

também, mas ela não ouviu, ele desistiu resignado. Em poucos instantes a mulher estava pronta, 

pegou o telefone, ligou, o pai atendeu. Já havia chamado a ambulância, a filha orientou se 

dirigirem ao Hospital Divina Previdência, que aceitava o convênio deles e a Emergência estava 

menos lotada. O marido, sem ter o que fazer, vigiava o frenesi da mulher que, como num passe 

de mágica, já estava com a máscara no rosto e a chave do carro na mão. Nem lembrava mais do 

que fora combinado dias antes, que se a mãe adoecesse por efeito daquela viagem maluca, teria 

de se virar sozinha, sem auxílio de ninguém. O marido acompanhou-a até a porta, desejou boa 

sorte, pediu que ela se cuidasse. Sozinho em casa, ligou a televisão, sintonizou alguns programas 

sem muito interesse, trechos de filmes, notícias que mostravam os avanços do vírus e as 

primeiras imagens da campanha de vacinação. 

A noite já se insinuava pela janela quando a esposa entrou, seguida do pai, tão abatido que a 

máscara no rosto não escondia o olhar angustiado, o sofrimento e o medo. O marido correu ao 

quarto, vestiu uma camiseta, voltou solícito para cumprimentar o sogro, mas o ancião parecia 

não atinar onde estava, como se vagasse perdido no meio de estranhos. A mulher conduziu o pai 

até o banheiro, livrou-o da máscara, pediu para ele tirar a roupa que ela colocaria na máquina, ele 

deveria tomar um banho. Enquanto o pai tomava banho, a filha relatou ao marido, a mãe estava 

infectada, em estado já avançado, levaram direto para a UTI, ela não teve coragem de largar o 

pai sozinho na casa deles, trouxe ele, mesmo sem consultar o marido, que assentiu, fora a 

decisão mais acertada; reafirmou a determinação de carregar com ela qualquer peso que se 

abatesse sobre a vida deles. Ela agradeceu, mas não pode externar o sentimento de gratidão em 

atos como um beijo ou um abraço, pois ainda não tinha tomado banho. O pai saiu o banho 
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usando um pijama do genro que a filha emprestara, então foi a vez dela tomar o segundo banho 

do dia 

Quando ela saiu, o marido vasculhava a geladeira à cata das sobras do almoço para preparar uma 

janta. Ela ainda tratou de acomodar o pai. Conduziu-o para o quarto da TV, orientou, ele deveria 

manter um certo distanciamento, não podia se aproximar muito, permaneceria sozinho no 

quarto, podia assistir televisão. O velho obedeceu a todos os comandos como um autômato, a 

filha transformou o sofá em cama, ligou a TV num canal com um filme que contava a história de 

um cachorro que acompanhou o funeral do dono até o cemitério e depois do enterro deitou ao 

lado do túmulo, à espera do tutor. O pai gostava muito de filmes sobre cachorro. Por fim ela 

avisou. 

 – Agora fica quietinho aí que eu vou providenciar uma janta, e trago aqui, não precisa se 

levantar. Saiu e puxou a porta, mas antes de fechar completamente, junto com o som do 

aparelho ela ouviu uma tosse seca dentro do quarto. Aquela golfada de ar expelida pelo pai 

produziu o efeito do estrondo de uma bomba aos ouvidos da filha. Com o rosto pálido de temor, 

como se visse um fantasma, ela soltou a maçaneta da porta e correu em direção ao marido. 
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stava bebendo canha no bolicho do Chico Bugre, um casebre de madeira cuja última 

mão de tinta deve ter sido dada no tempo das Missiones. Pelo menos assim o descreveu 

Seu Quintino, que tomava também seus tragos, de pé, junto ao balcão. Quintino estava 

tão borracho que deu pra falar bonito, para impressionar uma china ruiva e bem fornida 

que havia trazido na garupa da égua zaina. Ela fez cara de quem não tinha entendido o seu latim 

e ele implicou: “Vem c|, tu me disse que vem de S~o Luiz Gonzaga e n~o sabe o que foram las 

Missiones?” A china, pega na mentira, ainda tentou explicar: “Te disse que nasci em São Luís, 

mas na verdade me criei em Vacaria, com meus tios por parte de m~e.” Seu Quintino deu uma 

risada larga e a acalmou: “N~o me importa se tu vem de S~o Luís, de Vacaria ou de Bagé, minha 

branca, dês que me trate bem em cima dos pelego.” 

A chinoca ainda ria, aliviada, quando ouvimos os cascos de um cavalo galopando forte. O ruído 

foi se aproximando, até estancar bem na porta do estabelecimento. Bebiano, um piá filho da 

minha irmã, entrou resfolegante e me disse, bem alto, com os olhos esbugalhados: “Tio, os 

brigadiano tão atrás de ti. A mãe disse pra avisar que o senhor tem que fugir pra bem longe, 

porque eles j| est~o vindo pro bolicho e v~o chegar daqui a muito pouco”. 

Peguei o bornal que havia deixado num banco perto da janela e saí correndo porta afora. A noite 

sem lua estava escura como pecado de padre, um aguaceiro brabo se armando por dentro das 

nuvens de chumbo. Já ia subindo no petiço do Bebiano pra me escafeder dali, quando ele avisou: 

“Eles t~o de a cavalo. É melhor o senhor fugir a pé, pelo mato aí em frente.” 

O guri tem razão, pensei, duvido que me encontrem de noite no meio desse mato, que conheço 

como a palma da mão. Atravessei a estrada de chão e me enfiei no matagal. Debaixo das árvores 

quase não se via nada, mas isso contava a meu favor, pois eles iam ficar ainda mais perdidos. Por 

via das dúvidas corri como um louco, sem nem perceber onde pisava, as macegas mais altas me 

cortando as mãos e os braços. 

Eu não passava de um chibeiro dos pequenos, atravessador de tecidos, perfumes e cigarros de 

um lado pro outro do rio Uruguai. Agarrei bem o bornal, onde por sorte, além do 38, tinha um 

farnel que devia bastar até os brigadianos desistirem de me procurar. Afinal os fiá-das-puta 

tinham mais o que fazer que ficar esperando um pobre diabo se desentocar das entranhas 

daquele mato fechado. Isso, é claro, se não soubessem do que eu havia aprontado dois meses 

atrás na Barra do Quaraí, abreviando a existência do milico que tinha me provocado numa roda 

de carteado. Mas não era provável, pensei, ninguém me conhecia praquelas bandas e o único que 

poderia me denunciar era um cabo com quem eu tinha sentado praça no Quinto de Cavalaria. Ele 

me devia uns quantos favores e era homem o suficiente pra ficar de boca fechada. 

Tudo isso galopava na minha cabeça enquanto corria desesperado, pra ganhar o máximo de 

distância. A chuva começou a cair logo depois. No início eram uns pingos de nada, mas em 

seguida passou a trovoar alto e a água veio grossa, ensopando o chão e as minhas roupas. Melhor 

ainda, agora quero ver se esses frescos vão ter gana de se atolar atrás de mim. 

E 
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De repente ouço umas vozes gritando de longe “Por aqui, por aqui!” Como é que conseguiram 

saber por onde eu tinha me metido? Será que algum dos PM também conhecia aquele mato? De 

qualquer forma eu tinha uma boa dianteira e no meio do aguaceiro ia ser difícil me encontrar. 

Deixei de seguir em linha reta, escolhi desvios, e fui gambeteando pra esquerda e pra direita. 

Minhas botas já grudavam no lodo, mas os coturnos deles também iam se afundar, naquele breu 

a vantagem ainda era minha. 

Pouco depois, escutei um cachorro latindo forte, pro lado de onde vinham as vozes. Os putos 

tinham trazido um cusco, agora sim me compliquei! Senti um calafrio e já não sabia se as gotas 

geladas escorrendo da cabeça eram da chuva ou do meu suor. Eu corria em desespero, açoitado 

pelas macegas que já me lanhavam o rosto. O cusco ladrava cada vez mais perto e eu podia ouvir 

os brigadianos correndo por atrás, atiçando o bicho pra me pegar. O terreno agora se 

desbancava para baixo e aproveitei pra correr ainda mais rápido, saltando por cima das moitas e 

dos troncos atravessados no caminho. 

No exato momento em que resbalei num trecho mais escorregadio, escutei o estampido alto de 

fuzil e o tempo meio que parou, me deixando acompanhar o zumbido da bala que se aproximava 

das minhas costas. Tropiquei num galho mais alto e meu corpo se arremessou para frente. Acho 

que foi o que me salvou, o balaço deve ter passado bem perto, nem senti o barulho dele se 

estilhaçando no chão à minha frente. Caí de borco numa poça mais funda e resolvi ficar imóvel, 

afundando o corpo na lama pra lograr o faro do cachorro. Percebi passos de gente atravessando 

o mato e arrastando as folhagens, vozes que foram se apagando aos poucos. Em breve, já nem o 

cusco acuava mais. Ouvia apenas o ruído da chuva, uma ou outra trovoada distante. Relaxei o 

corpo, as dores da corrida e das lanhadas foram se diluindo na água da poça. De vez em quando 

levantava a cabeça da lama, pra poder respirar. Fiquei ali largado por muito tempo, sem me 

mover, rezando para que tivessem desistido da busca. Deu certo, foi um milagre do Padre Reus, 

de quem sou devoto desde os anos que tentei a vida, com pouco sucesso, em São Leopoldo. Eu 

lhe devia uma missa, ia pagar assim que tivesse em condições. 

Minha mãe é a Noite, meu pai é a Escuridão. Talvez por isso, mas nunca saberei ao certo, minha 

sina é esperar nessa margem pelos viajantes que me procuram para atravessar o rio. Cada um 

deles carrega uma história de vida, mas no que me toca todos são iguais. Todos, por exemplo, 

chegam bem depois de anoitecer. Na verdade não poderia ser diferente, para mim é sempre 

noite, não conheço a sensação do sol batendo na minha pele. Vivo e permaneço nesta margem 

esquerda e noturna, a não ser quando conduzo meu barco através das águas turvas do rio, para 

depois voltar sem companhia. Se eles chegassem aqui de dia, supondo que houvesse dia nestas 

grotas, não teriam como fazer a travessia, pois não poderiam me encontrar. Sim, já ouvi dizer 

que rio acima há outro que faz o mesmo trabalho, mas não acredito nisso, estou seguro de ser o 

único neste mister. 
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Não sei quanto tempo fiquei ali esperando depois que o silêncio se impôs. Levantei o corpo 

devagar, o grude da lama me puxando de volta pra poça. Procurei o bornal, mas não consegui 

encontrá-lo. Talvez eu tenha deixado cair no caminho, talvez o cusco tenha levado os brigadianos 

até ele, o fato é que eu não tinha mais nem ferro nem comida. Um visgo gelado me escorria pelas 

costas, entrando pelo cós da bombacha. 

Sentei num tronco caído e aproveitei para organizar as ideias. Concluí que provavelmente os 

brigadianos voltariam no dia seguinte, com mais gente e cachorros para me procurar. Não era 

seguro me demorar por ali, o melhor era tentar me esconder por uns tempos no lado argentino. 

Eu estava bem próximo da várzea do Ibicuí, perto de onde ele desemboca no rio Uruguai. Por ali 

os chibeiros sempre escondiam umas chalanas, cobertas de lona escura e amarradas em troncos 

perto dos barrancos às margens do rio. Se conseguisse atravessar, eu iria procurar uma prima 

distante que vivia na vila de Yapeyú, amasiada com um tropeiro castelhano bem mais velho que 

ela. Sempre que passava por lá eu levava um perfume barato que separava da carga de 

contrabando, o que a deixava encantada. Dessa vez eu ia chegar de mãos vazias, mas ela não 

podia me recusar pouso por uns dias, até que as coisas se acalmassem. 

Fui andando devagar, me orientando apenas pelo leve declive do terreno, já que o breu era quase 

total.  Um pouco adiante me embrenhei no charco do Ibicuí, a água entrando pelas botas. Em 

pouco tempo cheguei até a margem e a percorri para a esquerda, na direção do rio Uruguai. 

Então vi o vulto de um barco grande de madeira, amarrado pela proa e oscilando a sabor da 

corrente. 

Sei que sou muito velho e minha aparência é terrível, a pele marcada por tantas rugas, a barba 

branca que desce até o peito, os trapos negros e grosseiros que me cobrem da cabeça aos pés, 

desfiados como as penas escuras de um corvo. Eu deveria causar arrepios aos viajantes, mas eles 

já chegam aqui com a pele gelada, incapazes de se surpreender ou de se assustar. Em geral 

limitam-se a me estender a moeda de prata que é o preço que cobro para a travessia. Acho que 

nem escutam o tilintar produzido quando a jogo para o fundo da sacola aos meus pés, junto com 

as outras, incontáveis. É muito raro que digam ou perguntem algo, e mesmo quando o fazem 

nunca recebem mais que meu olhar de reprovação, suficiente para que entendam que aqui 

definitivamente não é lugar para conversa fiada. Aliás, não é lugar para nenhum tipo de 

conversa. 

Não sei se apenas pela escuridão, mas tudo no barco era preto ou cinza. Preto o costado de 

tábuas sobrepostas, gris o interior e as duas ripas horizontais que serviam de bancadas, cor de 

chumbo o vulto do homem sentado no banco de popa, empunhando os longos remos negros 

como quem já me esperasse. Uma manta grossa e felpuda cobria todo seu corpo e a cabeça, 

protegendo-o das últimas gotas de chuva. Não dava para ver seu rosto, a não ser os olhos 

amarelos que me olhavam foscos e diretos. Perguntei, quase gritando, se ele podia me 

atravessar pro outro lado do Uruguai. Ele não respondeu, mas esticou o braço e apontou para o 
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banco de proa. Passei as pernas pelo costado e me sentei ofegante, mas aliviado. Até aqui tudo 

bem, o mais difícil era mesmo cruzar o rio, depois as coisas se ajeitariam como as batatas no 

fundo da carroça. 

O vulto que remava era corcunda e encarquilhado, mas suas remadas eram surpreendentemente 

vigorosas. O rio estava encrespado, a correnteza exigia força e perícia, que não lhe faltavam. O 

homem remava em silêncio, sem pausas, sempre a me encarar com seus olhos pardos. Eu me 

agarrava nos costados para não cair cada vez que o barco corcoveava em solavancos de égua 

redomona. A lama fria grudada nas roupas já secava, me amortalhando numa couraça fedorenta. 

De quando em vez eu olhava para o barqueiro, mas não conseguia sustentar seu olhar de coruja 

caburé. 

Não sei dizer quanto tempo durou a travessia, preenchida por lembranças da minha vida, de guri 

a homem adulto, que passavam em lampejos desordenados. A tropilha de osso que eu ia 

juntando sempre que meu pai carneava ovelhas e reses na estância do major Aristarco; as 

guerras de bodoque com frutinhas de cinamomo; a locomotiva a vapor que me assustou à noite 

com suas fumaças na estação de Itaqui; uma carreira de cancha reta que assisti quando nos 

mudamos para o Caverá; os olhos da mulatinha que me atendeu na primeira vez que fui numa 

casa de mulheres; o dia que me alistei no exército e fui sacaneado pelo sargento; um tombo feio 

que levei do meu rosilho no Cerro do Jarau, numa manobra do Quinto de Cavalaria; as ancas da 

filha do subtenente, que ia lhe esperar no portão do regimento a cada fim de expediente; o 

primeiro chibo que fiz, com a lancha dos fuzileiros nos perseguindo de perto. 

Perdido nos pensamentos, só percebi que tínhamos chegado na outra margem do rio quando um 

tranco seco da proa contra o barranco sacudiu o barco, quase sem produzir ruído. Olhei mais um 

vez para o barqueiro e perguntei quanto lhe devia. O velho, sem nada dizer, apenas estendeu a 

mão direita para recolher sua paga. Retirei uns quantos pilas do bolso e fiz menção de lhe 

entregar, achando que era o suficiente. O vulto sacudiu a cabeça e falou pela primeira e única 

vez, numa voz cavernosa “Só aceito prata.” N~o entendi a preferência, mas fui abrindo as 

bolsinhas da guaiaca para procurar. Me dei conta que só tinha a velha moeda de quinhentos réis 

que meu pai tinha recebido de herança do vô Marcírio, e que vinha passando de mão em mão na 

família para dar sorte nas encruzilhadas da vida. Falei para o barqueiro que esta única prata que 

eu levava; como já não tinha serventia de compra, eu só podia lhe pagar em papel. Ele negou a 

oferta com um menear de cabeça e estendeu mais a mão, num grunhido. Receando que ele 

pudesse me denunciar pros brigadianos se eu recusasse a lhe dar a moeda, entreguei-a com dor 

na consciência. O velho olhou a peça e a jogou dentro de um saco de pano, embaixo do banco em 

que estava sentado. 

Saltei do barco e afundei as pernas na água, que me bateu no meio das coxas. Subi o barranco 

sem olhar para trás. Como não sabia bem a direção para a vila de Yapeyú, fui andando meio a 

esmo, por uma vereda de barro que descia paralela ao rio. A chuva já tinha parado há um tempo, 
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mas as nuvens pesadas ainda sustentavam o negrume. Continuei andando, aos tropeços, sem 

nem sentir os bofes. Quando a trilha guinou pra direita, levando pro meio de um mato mais 

fechado, vi uns vultos que me esperavam de pé, como corvos agourentos, armando uma barreira, 

ou uma recepção, à minha frente. Cheguei mais perto e perguntei em castelhano pra que lado 

ficava Yapeyú. Ninguém respondeu, mas foram se chegando devagarito até me encararem de 

frente, a poucos palmos do nariz. 

Assustado, dei um passada brusca pra trás, tombando de costas, num baque surdo. Meus olhos 

agora apontavam para o alto, que deveria ser o céu. Mas o que vi foi o teto da caverna, 

enegrecida e rígida, como meu corpo. 

Um dos vultos se aproximou ainda mais. Olhando para baixo, cravou os olhos nos meus. Quase 

não dava para ver os traços do rosto, mas, pelo enorme rombo de bala no meio da testa, só podia 

ser o milico que tentou me engambelar na Barra do Quaraí.  
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s figueiras na Praia do Laranjal balançam as barbas na serventia urbana de fazer 

sombra aos carros estacionados. Nem todos que chegam saem para caminhar na 

calçada ou na areia, basta baixar o vidro e respirar a margem, assim como se faz no 

Cassino, onde enfileirar automóveis a dezenas de metros das ondas já é ir à praia. 

O vento da água doce não faz grandes ondas, mas é ele que alimenta o ar de Pelotas e conduz a 

molhaceira das paredes, o afogamento sutil da garganta que tosse fácil pelo sul. 

É um final de tarde bonito. O sol já bate fraco, embora sejam poucos os óculos escuros 

dispensados. A cor do céu a oeste combina com os pelos dos Golden Retriever farejando palitos 

de crepe suíço na areia grossa, a calçada está plena de crianças e famílias, os pais seguram no 

braço as térmicas rubro-negras e áureo-cerúleas, as mães trazem canecas plásticas no formato 

de personagens infantis. 

Perto do trapiche, um pai de família pilota seu drone captando imagens HD. A tomada 

panorâmica lembra a foto clássica do Laranjal numa das paredes do Café Aquários. A facilidade 

com que o drone se desloca e o equilíbrio da iluminação parecem debochar do século XX, esse 

passado já distante, essas cores nostálgicas que insistem, no entanto, a dar gosto ao café da rua 

XV de Novembro.  

O drone se aproxima do futebol de areia, as crianças deixam o jogo para acompanhar o voo. A 

câmera registra olhares vidrados nas luzes verde e vermelho descendo, braços erguidos, pulos e 

risadas. Os ouvidos na praia ficam atentos ao som de enxame de abelha do pequeno helicóptero 

doméstico. Não se dão conta do pouso forçado em função da bateria descarregada. 

O pai de família coça a cabeça e resmunga que o voo não chegou nem aos cinco minutos. 

Rodeado de crianças e não respondendo às perguntas afoitas, pega o drone e caminha em 

direção à caminhonete estacionada, faz sinal de negativo e dúvida à esposa, que conversa com a 

sogra na calçada. Fica ali por meia hora, tentando entender o problema. 

Fechando o porta-malas da SUV, estranha os gritos repentinos e retorna os olhos à lagoa. As 

fotos nos jornais dos anos 60 não mentiram sobre o aspecto dos discos voadores. Ao sul, além do 

trapiche, uma brilhosa fatia de esfera se aproxima. Uns duzentos metros de altitude. Mais que 

disco ou prato, tem aparência de uma bolacha do mar porque, na parte de baixo, plana e voltada 

para a água, os feixes de luz são como inúmeras pernas locomovendo o objeto no ar. Apesar da 

tecnologia extraterrestre evidente, a impressão é de que se trata de algo que nasceu da água, 

que não vem de tão longe. Quanto mais se aproxima, mais se vê que o material é um misto de 

metal e plasma, dá a impressão de não ser um veículo bélico, mas um tipo de organismo. Lembra 

muito o disco voador do filme Fire in the Sky, de 1993. 

Praticamente todos na praia empunharam os smartphones. O disco voador chega lento como 

deveria ser, em cautela estrangeira, parece desfilar para os registros em vídeo. 

A 
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Surge um ruído, como um canal de televisão fora do ar. Ninguém desiste de olhar. O disco para 

ainda acima da água. O chiado é substituído por um tremor no chão. A Lagoa dos Patos recua da 

margem. É inacreditável: a água abaixo da nave levanta. 

Algumas crianças, ignorando os gritos das mães, correm para a lama na margem abandonada 

pela água. A Praia do Laranjal nunca foi vista assim. Ninguém negaria a necessidade de registrar 

o fenômeno em foto. É uma pena que a iluminação já esteja baixa. Praticamente nenhum dos 

cliques serviria para decorar o Café Aquários. No entanto, um jovem empreendedor, que é 

fotógrafo e proprietário de restaurante & galeria de arte, está no local com a sua inseparável 

câmera full HD cujo sensor possibilita tirar fotos à noite sem ruído a um ISO de até 25000. De 

joelhos na areia, ele já imagina uma exposição permanente com o tema Laranjal Sci-Fi no mural 

do seu estabelecimento. 

Sem aviso, um feixe se projeta da nave até a margem. Mesmo as crianças mais desobedientes 

voltam correndo. O chiado para, a luz se intensifica. Na mesma abertura por onde sai, algo se 

revela. É pequeno. Dois pés. Quatro. São seis pés. Seis pernas: um ser bípede e um ser 

quadrúpede que o segue. As pessoas não atinam para o vento com cheiro de metalurgia. Lembra 

sangue. 

O ser bípede desce à frente. Puxa o quadrúpede por uma corda. Eles vêm devagar como um pôr 

do sol. Passos são ouvidos. Como pode isso de passos darem som em cima de feixe de luz? 

Acontece que deram. Os pés do bípede, descalços. Os do quadrúpede, ferradura. É isso: um 

cavalo sendo puxado por um menino. Veste uma bermuda larga e desbotada. Eles chegam perto 

da areia. Param. 

Agora já se vê bem, um dos refletores do futebol de areia ajuda: quem saiu do disco voador é 

uma criança negra, cerca de dez anos, manchada de carvão no rosto, repleta de cicatrizes no 

corpo. 

A Praia do Laranjal está em silêncio absoluto. O menino olha nos olhos de cada pessoa, do 

trapiche à rótula do norte. Ninguém tira o olho dele. O cavalo, atrás, dá uma relinchada mansa, 

tão familiar quanto o canto dos quero-queros no pampa. 

O menino quebra o silêncio:  

– Só assim pra vocês olharem pra mim, né? 

(Junho de 2019) 
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aro Josias, 

espero que esta o encontre saudável e forte, tal como você sempre foi. 

Por aqui uns dias modorrentos me confundem o juízo. Já nem sei mais 

se tento retê-los na memória ou se o melhor seria entregar-me ao 

embalar das horas. O silêncio é o parceiro de jornada, o que possibilita que ainda exista 

em mim um verdadeiro manancial de aventuras ruidosas. Aproveito para deitar a pena no 

papel e seguir viagem para bem longe. Você sabe tão bem quanto eu. A bagagem de 

meio século sempre nos proporciona as confortáveis cabines da primeira classe. 

Da janela tudo o que avisto é a imensidão que, às vezes, me impede de reconhecer onde 

está localizado o horizonte. Sob o gingado das ondas as mais variadas sombras traçam o 

seu bailado quase sempre em entardeceres alternados. É quando o sol joga a palheta 

para o alto e espirra as suas luzes coloridas por todo o teto. Momentos de puro deleite, 

meu irmão. Se você pudesse ver o que eu vejo daqui, de imediato compreenderia esse 

meu entusiasmo. 

Mas o que, de fato, leva-me a escrever a presente missiva, é a saudade que oprime o meu 

peito. A incerteza em não termos data de retorno angustia-me, sobretudo, por Maria 

Clara. Todas as noites imagino-a ainda mais bela do que jamais possa ter sido, com a 

cascata ruiva despejando-se sobre o colo macio. A sua pele de porcelana há de ansiar 

pelo toque de minhas mãos; tenho certeza de que sou correspondido. Preciso 

confidenciar algo a você. Sinto o meu corpo sucumbir um pouco mais a cada dia longe de 

minha amada, o tempo se arrasta em verdadeiro martírio nesse percurso interminável, 

Josias. Em todos os portos eu a vejo sorrindo à minha chegada. E como deve estar 

crescido o nosso primogênito. Por favor, diga-lhe que jamais deixei de amá-la. 

Há mais ou menos vinte noites, um incidente provocou inundação em minha San Telmo. 

O casco se rompeu misteriosamente, até agora eu não consigo obter nenhum tipo de 

explicação plausível. Se é verdade que o inferno existe, eu o presenciei materializado 

naquela madrugada. Tirando três pares de braços fortes, nada mais resta de meus 

homens. Acredite, caro irmão, esses olhos viram o inimaginável. O velho lobo José Maria, 

que você conheceu, soltou as amarras da alma e fê-la subir ao infinito com um disparo no 

peito, quando a San Telmo começou a adernar. Todos se desesperaram e eu vi-me 

impotente pela primeira vez nessa longa vida de guerras e naufrágios. Passadas duas luas 

quando acordei à deriva, sobre um pedaço da embarcação e sem mais nenhum fio de 

esperança, o inimigo socorreu-me. Agora vivo com os tornozelos presos por correntes. 

Não conte isso por aí. Um plano de fuga se encontra em andamento. Ore por mim. 

“C 
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Abraço-o com os mesmos sentimentos de nossa juventude, e a certeza de nos 

reencontrarmos em breve. 

Do seu saudoso irmão, 

Bartolomeu.” 

No meio da plateia a jovem de longos cabelos ruivos percebeu a borboleta entrando pela janela. 

As delicadas asas, em tons brilhantes de preto e de laranja, fecharam-se e voltaram a abrir bem 

devagar, quando pousou em seu ombro. 

Clara guardou na bolsa o aparelho celular para poder enxugar as lágrimas. 

Sentado à mesa, no centro do pequeno tablado, o homem de roupa branca soltou a caneta e 

despertou do transe. Ao seu lado o auxiliar baixou um pouco o tom ao ler em voz alta as últimas 

palavras da carta. 
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ena os crisântemos serem tingidos de azul. Manchavam as mãozinhas, tinta sob as 

unhas por semanas. Que bobagem essa a de pintar flores. Emporcalhavam a boneca e 

o único vestidinho possível. 

Gostava mesmo era de correr sol de sábado entre os jazigos familiares. Perdia-se nas 

histórias de gárgulas e anjos. Portas de ferro, castelos e fadas. E aquela gente de ir a enterro de 

terno, coisa bonita. Mulher de meia calça preta e óculos de sol. Não economizavam em rosas e 

sempre pediam a coroa em forma de diamante. Aí sobrava um tantinho pra besteiras, pra picolé 

no parque. E as senhoras salto alto sorriam um pouco para ela, às vezes até um troco para o 

lanche. A vó agradecia, não precisava se incomodar, não senhora. Mas elas não se incomodavam. 

A morte e a miséria dos outros lhes caía bem. 

E essa coisa de colocar gente dentro de parede não entendia muito disso. Como voltar à terra 

estando dentro de cimento, não é a bíblia que diz, vó? 

Levava algumas vezes as encomendas ao crematório esquina acima, mas não gostava nada 

daquilo lá. Sentadinha na cadeira na calçada, cuidava a fumaça preta. Às 11h, 17h e, quando era 

mês frio, às 20h também. 

No inverno o movimento da banquinha sempre melhorava. Vento cutelo de vida, dizia a vó. Aliás, 

a vozinha se foi em um junho desses céu chumbado e frio nos tornozelos. Pegou uma febre era 

fim de maio. Tossiu dois dias, um chá acalmava o pulmão. Fez buquê de gérberas na segunda, na 

terça, 38,3º. Pronto Socorro lotado, vagaram as duas de ônibus. Aguardando vaga na emergência 

para o Cristo Redentor, deu dois suspiros perto das duas da manhã. Perguntou se a netinha tava 

bem para a enfermeira, sim, vozinha, a guriazinha vai ficar bem. Pena a enfermeira não conhecer 

a guriazinha e não saber nada sobre ficar bem. 

E a vó foi para um dos cubículos, emparedada. Ficaria ali três anos. Ossadas descartadas, daria 

lugar a outro sem chão. 

E o tio quando assumiu as flores disse não ser mais tempo para insensatezes, boneca era 

besteira, tinha até peitinho, já podia trabalhar de madrugada. E de tão mal que era o homem, as 

flores se desajeitavam em suas mãos. Se recusavam a formar buquê ao toque bafo de cachaça. 

À menina não cabia a rebeldia dos lírios. Ela não podia debater-se recusando-se ao contato. 

Calada, olhos fechados, mal respirava quando os dedos do monstro, cortados pela desobediência 

das rosas, tocavam-lhe blusa abaixo. 

E cresceu a menina entre copos de leite e margaridinhas. Ao longe, aves maria e choro abafado. 

Padre subindo e descendo lomba de cemitério dia sim e outro também. 

Em dias de céu tombado em chuva, imaginava a própria cabeça escorrida em boca de lobo, um 

corpo esborralhado e perdido, só mais uma das mil mortes na tv. 

P 
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Mas haveria de ser bonita. Planejava entre antúrios mil formas de morrer. Desistia dos desvarios 

quando o fornecedor de orquídeas chegava. Aí deixava de lado essas bobagens. Viveria apenas 

pelas phalaenopsis, orquídea borboleta. Além do mais, apavorava-lhe a ideia da parede. E 

encapsulada não voltaria à terra, não era isso que a bíblia dizia? 

Comprou a partida com os trocos roubados do casaco do tio. Gastou 72,95 na passagem janela 

para Cambará do Sul. Era 22 de setembro, um dia bonito para morrer. 

Chorou ao ver tanto verde. E foi-se nossa menina para o lado de lá dos limites de proteção da 

cerca. Acariciou os matinhos. Deixou a terra preta entrar de baixo das unhas. Em algum 

momento, dançou em meio às árvores centenárias, acostumada que estava à solidão. 

Desalojou a phalaenopsis de dentro da sacola. As estrelas eram bonitezas no céu. Pés no chão, 

amparada pelos musgos das pedras, segurou a orquídea junto ao peito. Eram duas horas quando 

suspirou por duas vezes. 

O mergulho rápido e profundo. Até que volte à terra, já que dela foi tirado; és pó, e ao pó 

retornarás. 

Sem paredes ou cubículo, brotaram nela uns capinzinhos sem importância. E chegou nova 

primavera. Agora, tudo virado em flor. E aquele foi um dia bonito para nascer. 
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A arquitetura como construir portas,de abrir; ou como construir o aberto; 

contruir, não como ilhar e prender, 

nem contruir como fechar secretos; 

ontruir portas abertas, em portas; 

asas exclusivamente portas e teto 

(…) 

 

Fábula de um arquiteto – João Cabral de Melo Neto 

s primeiros passos eram amplidão branca e deslumbrante que se explodia em 

luminosidade e acabava por dilatar as pupilas de Miguel em um misto de orgulho e 

surpresa, pois a escultura de formas confusas parecia ter caído por entre os 

andares simétricos, encaixando-se perfeitamente no centro da construção. 

No começo havia sido a ideia de fazer um número finito de andares a não se sumirem ao céu para 

quem os visse do outro lado do Guaíba, mas o prédio havia sido o excesso total, um não meio 

termo entre a imposição e a necessidade: as concessões custariam aborrecimentos a Miguel, já 

que cada tijolo a menos seria para ele como uma queda do padrão da construção. 

Estava tudo pronto, e ele caminhava ao redor das colunas que sustentavam os andares como um 

gato que se esfrega nas pernas das tias de visitas à tarde, como quando sua última tia viva 

perguntou-lhe por que um prédio tão grande, e ele teve vontade de mandar-lhe à puta que o 

pariu, pois aquilo não era pergunta que se fizesse e, embora quem estivesse em seu centro, perto 

da escultura, e olhasse para cima tivesse a sensação de que seria sugado pelo e céu e atravessaria 

os vidros lá de cima como uma espada atravessaria manteiga, a ideia original era fazer tudo ainda 

maior, e o resultado final para ele havia sido como deveria ser, pois o que ele imaginou jamais 

poderia ser construído: o brilho do infinito sumia-se a cada milímetro que o prédio avançava em 

direção ao céu, mas as vigas por onde Miguel continuava caminhando a uma certa distância 

luxuosa eram rijas e fortes como patas de monstros de mármore. 

Antes da conclusão da construção, Miguel havia dado-se conta de que os operários que estavam 

construído o prédio eram como que reféns de sua vontade, e talvez nem soubessem ao certo o 

que estavam fazendo, por que o acabamento era de tal jeito?, por que cada quarto deveria ter 

uma decoração diferente do outro?, por que tantas portas que pareciam levar a todos e a 

nenhum lugar ao mesmo tempo?; em bem verdade deu-se conta de que os operários envolvidos 

no grande projeto não passavam de uma extensão dele próprio, sim, ele era cada um daqueles 

operários: havia sido necessário que Miguel deixasse de ser Miguel para conscientemente 

fantasiar-se de pedreiro, de encanador, de eletricista, para só assim poder cumprir 

satisfatoriamente o papel que esperava de um pedreiro, de um encanador, de um eletricista, e 

naquele momento, depois de já ter circulado sozinho por todo o saguão e estar parado de frente 

à escultura, sentiu-se pequeno, deslumbrado ante o fato de haverem sido necessários tantos 

miguéis para a construção daquele prédio. 

O 
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Como um lento ataque súbito, a porta principal abriu-se, e, virando-se, Miguel pôde perceber a 

largueza do salão de entrada começar a lentamente ser reduzida pela presença de inúmeras 

pessoas bem vestidas, homens de ternos pretos e mãos nos bolsos, mulheres com os cabelos 

duros de laquê caro, pernas aparecendo e elegâncias desfilando: o que antes era somente o vazio 

grandioso e branco agora já estava se inundando de expectativas não menos importantes do que 

os vestidos sustentados pelo ato de ser bonito de dizer que aquela era uma construção 

magnífica, de uma superioridade indiscutível, de uma beleza singular, e que todos os que 

estavam ali eram grande privilegiados por conseguirem ter acesso àquele tipo de construção. 

Após todos terem tido o contato inicial, o centro de tudo passou a ser Miguel, como se o 

arquiteto fosse mais importante do que a construção: sentiu-se rodeado por perfumes de cheiro 

raro que calma e elegantemente tomavam conta de todo o ambiente, deixando toda a existência 

dos outros andares, que acima de todos se projetava em um leve não existir a não ser que as 

exigências da ocasião demonstrassem que era necessário por eles andar mas mesmo assim tudo 

deveria ser feito à distância, sem nenhum tipo de derramamento em direção aos labirintos dos 

quartos: ainda ninguém desconfiava nem conseguia desconfiar da existência de tais labirintos. 

Não sem deixarem Miguel de lado, a escultura do centro atraiu a atenção de todos como se só a 

custo conseguisse se projetar por trás de Miguel: 

“Realmente magnífica”. 

“Ela é de um bom gosto impressionante”. 

“Lembra-me os traços de Lorenzo Ghiberti”. 

“Que bom gosto, n~o é?” 

“Intrigante, divino” 

Ou então um silêncio de cabeças balançando afirmativamente que disfarçavam um silêncio nos 

olhos que procuravam incessantemente um ponto em que pudessem encontrar uma concretude 

de certeza do privilégio de pertencer aos poucos que teriam capacidade de apreciar e entender a 

escultura. Comeram e beberam pequenos pedaços salgados e doces, um álcool bebido a 

pequenos goles, nada exagerado. 

Miguel por fim tomou a voz, antecedido por um silêncio respeitoso que se formou ao virem o 

artista pedir a atenção a todos: 

“Agora, peço que todos vocês subam os andares e apreciem cada peça”. 

A pequena multidão, meio desordenada, tentando disfarçar uma espécie de pouca vontade de 

subir os andares e embrenhar-se nos quartos para por fim enxergar, ver e deduzir coisas que não 

lhes diziam respeito, lentamente começou a dispersar-se subindo as muitas escadas que levavam 
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aos andares. Miguel assistia àquela cena como sendo o momento em que finalmente o seu 

projeto estava concluído, pois antes de haver pessoas nas peças, aquilo nada mais era do que 

somente uma extensão dele próprio, mas agora tudo já era coisa realizada, e Miguel não pôde 

deixar de sentir um certo frio na barriga que na verdade era expectativa, um pouco também de 

tom de despedida, pois afinal de contas era o seu prédio que estava indo embora, lentamente 

ganhando outros rumos à presença daquelas pessoas que invadiriam os quartos, olhando cada 

detalhe, ou quem sabe não fazendo nada  disso, a não ser dizerem a todos depois que haviam ido 

àquela construção e que haviam achado tudo muito maravilhoso. 

Foi somente após todos terem subido o primeiro andar que notaram que não havia nenhum 

elevador naquela construção, e que portanto a chegada aos andares mais altos só se daria 

mediante esforço que iria crescendo conforme fossem percorridos os andares. Alguns não se 

deram por abatidos, porém muitos outros, muito antes de entrarem nos quartos do primeiro 

andar, já haviam desistido de alcançar os níveis superiores, muitos por incapacidade, outros por 

preguiça, mas estavam igualmente certos de que algumas míseras almas até aqueles pontos 

altos chegariam, e então seria somente aguardar e sorrateiramente escutar o que diziam, ficar a 

par do máximo de coisas possíveis, de cada detalhe, de cada decoração dos quartos não 

visitados; quem os visse, jamais diria que não haviam chegado aos andares superiores. 

No primeiro andar havia quartos simples cuja decoração não deixava dúvida de que a 

simplicidade nada escondia a não ser uma parede dura por detrás de alguns raríssimos quadros 

cuja pintura de simples paisagens também não escondia nada de misterioso nas suas tintas. 

Naqueles quartos todos entraram sem nenhuma dificuldade, mesmo que alguns apenas 

espreitassem o ambiente parados muito perto da porta, onde mesmo assim concordavam 

efusivamente com qualquer comentário positivo vindo de algum daqueles que inspecionavam 

cada canto da peça. Do segundo ao quarto andar, aqueles que até lá chegaram começaram a 

notar que o tamanho da porta começava a diminuir, nada que atrapalhasse a entrada nos quartos 

cujos contornos dos quadros da parede começavam  a ganhar traços cada vez mais embaçados, 

do mesmo modo que o número de gavetas começava a aumentar dos dois lados das camas 

cobertas com no mínimo dois lençóis de desenhos que pediam para ser observados mais de perto 

ou que fossem observados diretamente da cama, convidando todos a deitarem-se em cima dos 

colchões largos e entregarem-se a um sonho sonhado e influenciado por tudo o que estava ao 

redor, sonhando outras milhares de construções como aquelas. Nos outros dez andares por fim 

repararam na importância de abrirem portas, pois cada ambiente seria coisas novas para serem 

observadas, e os poucos que persistiam no trajeto ainda estavam ávidos por conhecerem e 

observarem cada uma das gavetas, cada um dos cantos, cada pedaço de coisa escondida que 

haveria por trás dos lugares não vistos, para tanto vencendo com obstinação as dificuldades da 

subida que havia aumentado com a percepção de que cada vez as escadas tinham mais degraus. 

Ao entrarem no primeiro banheiro da construção, trazendo atrás de si a experiência da visita de 

todos os outros andares e com certeza de muitas outras construções, repararam que os azulejos 

pareciam meio mal colocados, como se por detrás deles houvesse outras coisas, mas faltou-lhes 
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a coragem de pelo menos um soco que quebrasse tudo e revelasse por fim o que por ali se 

escondia. Alguns andares mais acima por fim gavetas começaram a ser abertas para por fim 

todos virem espantados seres fantásticos pulando da primeira gaveta, uma arma descarregada 

na segunda e uma foto da infância e da provável morte de cada um dos visitantes que por ali 

estavam. Ao abrirem as portas dos banheiros dos quartos daqueles andares, muitos se 

depararam, inclusive, com uma outra pessoa exatamente igual a si, agachada, nua e temerosa 

por detrás do box do banheiro: todos tentaram chegar perto de si mesmos, mas ao quererem 

tocarem a si próprios, seu outro eu se diluía, virava água e escorria ralo abaixo. No entanto nada 

disso foi susto, foi antes um estímulo para que continuassem o trajeto pelas próximas dezenas de 

andares, enfrentando as escadas cada vez mais íngremes, as portas cada vez menores e a 

sensação de que se estava cada vez mais longe da porta de entrada do prédio pois ali ninguém 

mais lembrava de Miguel a não ser numa referência indireta ou em uma assinatura rápida 

encontrada nos móveis que cada vez mais rareavam: encontravam quartos com apenas uma 

cama, um quadro e um criado-mudo. No entanto, ao sacudirem o lençol, olharem o quadro e 

abrirem as gavetas, deparavam-se com instruções que diziam: 

“Agora refaça todo percurso e volte para o andar tal”. 

Alguns rapidamente cumpriram a instrução, outros foram averiguar o banheiro, e somente 

alguns continuaram a subida em direção aos próximos andares, onde encontraram quartos cuja 

porta de entrada era tão pequena que era necessário agachar-se e espremer-se para conseguir 

adentrá-los. Nesses andares nem cama mais havia, a não ser a porta do banheiro que, ao ser 

aberta, dependendo do quarto que haviam entrado, poderiam levar para outros quartos de 

andares inferiores, para outros banheiros ou até mesmo para dentro de alguma gaveta. Os que 

se aventuravam descobriam então atalhos que os levavam até o primeiro andar, onde seria 

possível ir novamente até aquele nível mais alto sem ter que utilizar as escadas. Por fim, muitos 

poucos conseguiram alcançar o último andar da construção e, cheios de expectativas, deram-se 

conta de que nenhuma porta abria, mas apesar disso era possível saber que havia muita coisa 

acontecendo pelo outro lado, pois era possível escutar gritos de alegria, gritos de dor, tiros, sua 

própria voz, pedidos de súplica, pedidos de casamento, ameaças de morte, planos de viagens 

mas nenhuma daquelas portas iria se abrir, e foi então que alguns olharam pelo centro do prédio, 

viram os inúmeros andares que desenhavam um quadrado bem no centro da construção, e lá 

embaixo aparecia, já pequena, a construção de formas assimétricas, como se seus traços 

apontassem para todos e nenhum lugar ao mesmo tempo. 

Na frente da escultura, Miguel escutava as palavras de admiração, ódio, tédio, desprezo: a 

construção era o que de mais genial se havia construído, não conseguiam entender como ele 

havia sido capaz de construir algo tão confuso pois quantos não haviam conseguido nem chegar 

ao terceiro andar, a falta de um elevador é genial, a falta de um elevador é um teste de paciência 

e uma m| fé para com os convidados,  “muito obrigado por tudo, mas preciso ir”, e outros iam 

ofendidos de uma ofensa infantil, fazendo beicinho disfarçado de pressa ao ir embora, sem ao 
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menos se despedirem de Miguel que observava tudo um tanto quanto diferente, e tudo parecia 

ser uma outra construção, muito diferente daquela que solitariamente ele havia concebido, mas 

era assim mesmo, era necessário ouvir, inclusive, que muitos gostariam de viver ali para sempre, 

ou pelo menos voltariam a visitar o prédio mais algumas vezes, procurando  nos quartos outros 

indícios de labirintos, outras portas que levariam a outros lugares, outras possibilidades infinitas. 

Miguel esperava que alguém dissesse que havia descoberto um determinado quarto, sendo esse 

o quarto que havia criado com a maior paciência e maior calma do mundo, mas até então 

ninguém o havia descoberto, ou pelo menos não haviam dito, e ele gostaria de saber se alguém 

havia visitado aquele quarto querido, se alguém havia adentrado tão profundamente na ideia de 

Miguel, enxergando assim a peça tão minuciosamente planejada por ele.             

Miguel caminhou em direção à grande porta de saída. Atrás de si, havia agora muitos 

entendedores do prédio, embora apenas um número extremamente restrito deles houvesse 

explorado satisfatoriamente a construção. Ao encontrar a rua era como se houvesse deixado um 

pedaço de si para trás. Antes de dar um passo na calçada, olhou ao redor, e reparou que havia um 

gigantesco terreno baldio que como que pedia, implorava que uma construção fosse feita sobre 

si, cobrindo o vazio pleno de possibilidades com uma nova edificação. Miguel estava 

aprendendo.   
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eresa estava cansada muito cansada. A casa tinha sido ocupada nos últimos dias e não 

existia um só lugar que não houvesse sido devassado por visitantes. O ritmo das tosses 

marcava o compasso das intermináveis horas de espera. Moribundos são assim, tem o 

espetáculo anunciado , marcham direto para o desfecho mas adoram saborear o 

domínio da situação e tal chefe de seção nos fazem esperar longas horas nos sofás da espera. 

Então as gentes fumam e conversam e suspiram e temem o seu momento que deverá chegar um 

dia se deus quiser daqui a muito tempo. E no olho do furacão Teresa disfarça o cansaço e distribui 

géneros e ditados e se movimenta o tempo todo nao sem ostentar o papel de capitão do navio 

seguro da rota e lá vai Teresa providenciar mais café e cuidados para todos. Em momentos 

estratégicos ela exerce o supremo direito de entrar no aposento onde Rui Mauro se esvai 

lentamente quase virado em sopro mas que teimosamente se mantém preso ao lado de cá com 

seus grandes olhos agora maiores do que tudo já prestes a conhecer toda a verdade ou cinco por 

cento que dá no mesmo. Ainda faz sinais e com muito esforço podera dizer algo importante e por 

isso Teresa não se permite ficar longe muito tempo a menina está de olhos bem atentos mas não 

é bom confiar nos outros mesmo que seja nessa menina velha que cumpre todas as coisas  

pedidas como se fossem um ritual sagrado e agora tem barulho demais na sala, será que esta 

gente perdeu a noção das coisas deve ser por causa da tv que deixa todo mundo louco onde é que 

já se viu o respeito numa hora dessas e daqui a pouco eu volto mas pelo amor de deus avisa 

qualquer alteração com o doente e lá vai Teresa mais cansada ainda disfarçar seu cansaço em 

eficiência e nobreza de espírito. Rui Mauro acompanha tudo como se fosse no cinema, como se 

tivesse bebido muito e ido ao cinema, com um pouco de febre também e então os personagens e 

ambiente mudam o tempo todo e tudo parece confuso demais a princípio mas o tempo passa e  

gente vai acostumando e até gosta e seria de rir saber que estar moribundo não é tão ruim assim 

apesar de ser o fim. O pensamento compensa a inércia do corpo e já ensaia a liberdade da alma e 

voa e voa cada vez mais alto e longe, brincando de visitar pessoas e lugares já muito remotos, 

quase improváveis e a medida que assume o controle da nova situação Rui Mauro se diverte 

misturando personagens da infância, velhos romances e parentes queridos numa ciranda cada 

vez mais alucinada e que contraste com o corpo pálido, desfeito em suor e miasmas, a pele 

convertida em cera mergulhada nos vapores de um quarto mortuário e aquela menina velha 

pavorosa que é melhor não ver com seu olhos fixos encarnados na missão de assinalar a hora 

final da passagem e onde diabos afinal anda teresa que é a única coisa boa do lado de fora desta 

minha morte tão comprida e ,quando nao da pra brincar, tão chata. Meu deus alguém podia abrir 

a janela e despachar esta menina velha para Manaus ai…Teresa onde você anda. E Teresa agora 

recebe mais gente e comanda novos grupos com a cabeça dentro do quarto vigiando e 

esperando se Rui precisar algo e entao sente uma campainha chamar com desespero e tudo ao 

redor congela e devera correr para o quarto onde Rui agora faz um esforço muito grande porque 

seu vooo foi interrompido por uma necessidade urgente de fazer um pedido e um medo enorme 

de nao conseguir mais falar- afinal quanto tempo faz da ultima vez?- justo agora que seria 

fundamental e meu deus nao permita que eu parta sem deixar  algo tao importante sem resolver 

e por favor venham palavras minhas ultimas palavras nao me faltem pelo amor de deus e venha 

T 
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voce teresa também que nao a de ser pra esta menina velha horrorosa que eu vou deixar este 

pedido crucial  e peloamor de deus teresa entendeu o chamado deve ser porque o clima da casa 

criou uma enorme energia estatica e cruzando e pensando assim os ares densos da casa Teresa 

entrou no quarto que já era quase só o olhar gigantesco do Rui Mauro que pedia sua proximidade 

e mal deu tempo pra expulsar a meninavelha pra sala que a morte como o defecar devem ser 

intimos e encostou o rosto na mascara do Rui que num esforço de trem subindo montanha mal 

pode dizer: Pelo amor… Deus n~o deixa…..hipótese………………………………………………..n~o …. 

Caso algum……………..num arranque ent~o… quase num grito com o volume no mínimo –  não 

deixa de jeito nenhum o Monza nas mãos do Adilson!!!   e olhou com os olhos imensos pro nada 

onde sentava um minuto atrás a menina velha horrorosa. 
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É tudo pressa, tudo azáfama: e este fende-lhe o peito 

um golpe de espada e a ferida fatal lhe devassa 

o abismo profundo; raivosamente o selvagem se vira 

de boca para o chão natal, e morde a terra morrendo 

De Gestis Men de Saa, de José de Anchieta 

inham os dois a trote. O jovem mais na frente que o velho, bem pouco, quase nada. 

Só se ouvia o vento naquele descampado que cruzavam, atrás de meia dúzia de 

reses. As nuvens rolavam para o mar, longe, levadas pelo minuano. Vestiam o de 

sempre, com um poncho grosso de lã por cima de tudo. Andavam armados. E 

falavam pouco, nem o essencial. 

Numa dessas, sem mais, o peão levou a mão direita na garupa do cavalo, assim de repente, 

desembainhou o facão e zuniu a lâmina no ar, que brilhou. Girou o corpo na direção do velho, 

sem desmontar, apoiado nos arreios, um meio círculo perfeito, o rabo dos olhos mirando o 

vivente, a arma empinada e certeira, a mão mui firme, o golpe, tuc. Se piscasse não via nada. O 

corpo caiu com um baque surdo no pasto. O talho embaixo do pala ia da orelha direita até o meio 

do pescoço, um bom palmo de faca, pelo menos três dedos de fundura. 

Hermenegildo cuspiu no homem depois. Limpou o facão nas crinas do cavalo e embainhou, 

como se tivesse matado uma ovelha. Cuspiu de novo. Ficou olhando um tempo, como se dissesse 

uma oração. Cravou depois o animal, que arrancou de um supetão, no trote leve, despreocupado. 

Seguiu no caminho oposto ao que tinha combinado com o homem, pai da sua mulher. 

O vulto sumia devagar no horizonte verde. Elpídio ficou ali, estrebuchado, o sangue se 

misturando com o barro e abrindo um sulco caudaloso até a sanga, pertinho. O olho direito caiu 

mergulhado no pasto, com a pálpebra cerrada. O esquerdo – aberto, arregalado – ainda 

enxergava o espectro de Hermenegildo, que diminuía de tamanho à medida que o sol se 

escondia. Um vento leve abanava as crinas de Corisco, que ficara ao lado do dono, esperando. Os 

galhos de maricá se roçavam uns nos outros e o ruído lembrava a corda que sustentava um 

enforcado. Tinha visto o homem pendurado, ainda piá, lá nos campos de Uruguaiana. Uma 

rajada mais forte fez o cavalo se assustar. Elpídio Umpierre Macêdo sentiu um tremor ao 

perceber que não sairia dali, daquela grama encharcada. Não se livraria daquele talho na cara que 

lhe secava todo o sangue que tinha nas veias. 

Pensou em levar a mão no corte, para estancar o jorro, mas os braços não responderam. Caíra de 

bruços e assim ficara, imóvel. Pensou se sentia dor: sentia. Uma ardência que doía. O que o 

incomodava mais era o zumbido do tempo, passando. 

Pensou em espantar Corisco, talvez se o vissem a esmo pudessem procurá-lo em algum canto do 

caminho. Nenhum movimento se fez. Tentou mexer a cabeça, apenas o pescoço, para um lado e 

V 
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para outro, mas não superou a atração que a terra lhe impunha. Tinha toneladas de quilos sobre 

o corpo. Estava grudado no chão. Mas dali a pouco apenas, podia pressentir, estaria voando em 

direção aos braços da Virgem Maria. 

Quis falar, então. Um grito para assustar o animal, êêêê!, como faz com as vacas, uma palavra 

que deixaria à sorte do pampa para socorrer alguma alma como a dele, vaga. Talvez assim 

pudesse revelar quem era, quantos filhos tinha, mas nem isso pôde. Respirou longamente; a voz 

não saiu. Talvez o corte tivesse atingido a goela, talvez os músculos da cara tivessem sido 

rasgados. Não conseguia explicar. Apenas o olho esquerdo, sobre a grama, movia sua órbita do 

céu avermelhado ao horizonte quase negro. 

Pensar ainda podia, consolou-se Elpídio. Mas não por muito tempo, como viria a perceber. Aos 

poucos os sentidos começaram a falhar. Por exemplo: não sentia mais o pasto na cara, nem o 

cheiro da bosta de Corisco. Não sentia o frio que acabou afastando-o do genro um pouco antes, 

ficando para trás um pouquinho, quase nada, para aproveitar um resto de sol antes de se 

embrenharem na Serra das Encantadas. Não sentia as mãos formigarem, como há pouco. O 

vento. O sol que lhe esquentava os ossos, até então. O gosto do charque que comeram ao meio-

dia. 

Aos poucos as coisas ficavam mais longe, apesar de nada se mover naquele fim de campo. A luz 

sumia, a voz não havia mais; as mãos sob o corpo cravavam a terra, fincadas como se o 

prendessem ali no chão que agora era seu algoz. O pensamento ficava fraco, mas compelia-o a 

mexer o único órgão ativo, o olho esquerdo, que agora mirava uma nuvem preta vinda do sul, 

como tudo ali vinha do sul, o frio, a roupa, a mulher, o gado. O frio, pensou. É hora da noite 

gelada, e úmida, e sozinha. 

Ainda lhe restavam alguns segundos antes de morrer. E pôde ver com o olho miraculoso o voo de 

um quero-quero, gritando. Pôde ouvir, também, ainda que longe, o ruído do vento remexendo a 

grama sob seu corpo, deslocando as formigas, a poeira do pampa. Tudo saía de perto do velho 

como se ele se isolasse no que não era mais mundo, era algo que não sabia identificar, um sonho 

que o deixava aos poucos despojado de todas as coisas que ele conhecia e tocava. Tentou abrir a 

boca. Queria engolir um pouco do chão para se misturar ao pasto que o devorava. Quem sabe 

não fugia assim desse sentimento que o comprimia ao mundo e que o estava matando, o peito 

apertado. Mas não engoliu nada porque não havia gosto nem tato. Só o pensamento, puro. 

Elpídio começou então a contar os filhos, os netos, os amigos, começou a entoar uma ladainha 

em forma de prece, mas as palavras fugiam, se embaralhavam, perdiam a feição, se confundiam 

com sua vida que sumia no ar. Queria agarrar o pensamento com as mãos, amarrar um cincerro 

em seu pescoço, mas ele também se ia, o pensamento, se perdia para sempre. Rodopiava no 

espaço. Elpídio nem mais sabia definir sua tristeza com a noite que se impunha. O olho, 

assustado, olhou o breu, viu as primeiras (e últimas) estrelas, as corujas-do-campo planando 

esbranquiçadas sobre seu corpo. Mas o olho não se emocionou. 
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Havia uma coisa a fazer ainda antes de morrer. Precisava reconstituir na memória que ainda 

restava a cena, o golpe dado por Hermenegildo, certeiro. Lhe espantava tamanha decisão. 

Lembrou que não diziam nada a léguas, nem quando comeram pela última vez, o peão calado no 

seu canto, soturno. Que Hermenegildo manejava muito bem o facão. E que se encanzinava com 

qualquer pensamento arrevesado. Mas podia entender pela mão de quem pudera fazer o que fez: 

pressentiu até o zunido do aço estalando no maxilar, despedaçado na lama, e mal teve tempo de 

levantar os olhos cegos pela lâmina brilhante e ligeira. O guri não desgrudava os olhos dele, 

sempre lhe acompanhando nas invernadas. Aguentava calado as implicâncias do velho, que 

reclamava do frio, praguejava os parentes, falava mal de Hermenegildo e da filha. E da terra, da 

maldita terra que se embrenhava em seus dentes, em suas unhas, seus pensamentos, e não o 

deixava ir, nunca o deixava ir a lugar algum do qual não pudesse voltar. O silêncio do genro era 

um aviso. 

Foi o que lembrou. Elpídio achava que tinha visto os olhos do tinhoso brilhando para seu lado 

naquele dia, de manhã, antes de deixarem a estância, mas só achava, não sabia ao certo. 

Morreria dali a pouco sem ter dado um grito. Morreria como o boi velho que era. E não poderia 

mais espezinhar o genro, dizer a todo mundo que ele não valia nada. Não poderia mais esfregar 

na sua cara que tudo, da mulher que tinha às vacas que campeava, das roupas que usava aos 

filhos que emprenhara, tudo era dele, tudo era devido a ele, tudo era graças a ele. 

Então, quando amanhã só sobrarem os restos do que Elpídio havia sido um dia, apenas 

beliscados pelos caranchos nômades do pampa, ainda se ouvirá ao relento o zunido da lâmina 

cortando o espaço em busca da quietação. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. E o tuc do golpe, 

certeiro e mortal. Antes de cerrar o olho esquerdo de vez, perdoou o homem pelo gesto que lhe 

roubaria a vida uns instantes depois. Perdoou para mostrar a Hermenegildo, mesmo que ele não 

visse ou já soubesse ou ainda não se importasse, de quem continuava sendo aquele pedaço de 

chão. 
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“Nem tudo que brilha é relíquia nem joia” 

Racionais MCs – Eu sou 157 

ois, um e meio, dois e meio, será? Diôni tentava calcular de cabeça, para se distrair, 

quanto custavam os carros estacionados em frente ao beach club California Nation. 

Até então, um Maserati, um Porsche – não desses mais baratos, de setecentos mil, 

que eram mato naquela praia – e uma Ferrari. Faltava ainda o do dono do lugar, que 

seria, sem dúvida, o mais caro de todos – Diôni nunca tinha visto a máquina, mas sabia ser uma 

Lamborghini do ano. Três, três e meio, talvez? Enfim, seriam em torno de dez milhões de reais 

nas quatro vagas de estacionamento na frente do clube. Uau. 

Uma das primeiras tarefas que tinham lhe designado naquele fim de tarde – o horário oficial do 

início do evento era às catorze, mas o turno de Diôni começava às dezoito, hora a partir da qual a 

sunset party esquentava – era evitar que outros carros que não fossem os previamente 

designados pela chefia ocupassem aquelas vagas. “Com licença, patr~o,” era a abordagem que 

ele tinha ensaiado, “mas a vaga est| reservada, j|.” Quase todo mundo tinha cooperado, 

conseguiam entender como funcionavam as regras do lugar. Houve apenas um chato, e ainda 

por cima com um Palio duas portas, que estacionou na vaga mais exclusiva, a destinada ao dono 

do clube. O cara tinha desembarcado e começado a tirar do porta-malas cadeiras de praia para a 

família – a mulher e uma menina pequena ficaram dentro do carro. Quem chega na praia às seis e 

meia da tarde? “Esse aqui é o estacionamento da praia, é público,” o sujeito tinha dito quando 

interpelado. Diôni tinha insistido, ainda educado, “por favor, senhor, s~o as ordens que me 

passaram,” mas o cidad~o começara a gritar. Vendo aquilo, Breno, o chefe dos vigilantes, havia 

saído de onde estava e corrido para ali; chegando, com seus quase dois metros e a expressão 

mais fria que um rosto humano pode ostentar, tinha disparado, falando alto, “o senhor quer ser 

humilhado na frente da sua esposa e da sua filha? Porque é isso que vai acontecer se não juntar 

essas tralhas e sair daqui agora.” O sujeito tinha murchado, guardado as cadeiras com a cabeça 

meio baixa, e dado a ré sem olhar para os seguranças, resmungando algo para a mulher, sem 

olhar para ela, também. “Até o ano novo você pega o jeito,” Breno dissera a Diôni, em tom pouco 

camarada. 

A Lamborghini chegou, finalmente – o que o vigilante mais queria era ver aquela vaga ocupada 

de uma vez. Cor de chumbo, design chapado com curvas graciosas e detalhes angulosos, 

certamente o carro custava bem mais do que ele tinha imaginado. Responsa vigiar isso aí, foi o 

que Diôni conseguiu pensar. Por sorte, em seguida alternaria com um colega, passando para o 

lado de dentro. 

Luciano, o dono da porra toda, que o vigilante não tinha conhecido até então, era um sujeito não 

muito alto que olhava todos de cima. Vestia uma camisa branca, de linho, botões abertos até o 

meio do peito; tinha o queixo quadrado destacado por uma barba rala que tentava parecer 

descuidada e os olhos bem pequenos e azuis visíveis detrás de óculos escuros que sozinhos 
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deveriam custar o dobro do salário de Diôni. Em poucos dias trabalhando ali, ele já estava 

razoavelmente acostumado à invisibilidade e ao preconceito, mas ainda não tinha 

experimentado isso: quando Luciano desceu do carro com o amigo, um moreno cabeludo que se 

vestia e portava do mesmo modo, os dois passaram por ele não só com indiferença, mas 

demonstrando desprezo, um desprezo infinito que se percebia nos cantos das bocas, vagamente 

voltados para cima. Parecia que para eles Diôni existia, sim, mas como algo inferior, um verme ou 

um pedaço de merda, do qual eles evitavam chegar perto por puro nojo. 

Ainda sentia o amargo na garganta daquela sensação quando ouviu Jonathan, seu colega, o 

chamando. 

“Didi, ô Didi, vamos fazer a troca.” 

Jonathan chamava-o assim para debochar de seu nome. Era para ser Johnny, mas a tabeliã não 

aceitou a grafia estrangeira. “A filha da puta me falou,” seu pai contava, bufando de raiva, “que, 

se eu queria um nome americano, deveria ter ido registrar meu filho nos Estados Unidos. E ainda 

resmungou, como se eu n~o fosse ouvir, ‘é bem coisa de…’ sem completar, para evitar que eu 

largasse a boca nela.” Sempre concluía a história com um suspiro de indignação. 

“Beleza, Jonathan.” 

Subiu os degraus baixos da entrada e deu um toque na mão do amigo, que descia. 

“Coisa mais linda as gatas ali dentro. É de se passar,” Jonathan falou, na passagem. 

Ele tinha razão. Era quase inacreditável que houvesse tantas mulheres deslumbrantes no mesmo 

lugar. E não se devia só a estarem fortemente produzidas – maquiadas, bronzeadas, bem 

vestidas – o que com certeza contribuía; elas eram bonitas mesmo, como se, para terem o direito 

de estar lá, tivessem passado por uma seleção, uma entrevista de emprego. Pareciam todas 

modelos, e aquele lugar uma festa encenada, descolada da realidade. 

Entrava-se no California Nation por um curto corredor que dava em um hall, com bar e copa à 

esquerda, que se abria para uma grande área redonda à direita; o DJ ficava no meio, rodeado 

pelo espaço onde, entre mesinhas e cadeiras altas, os clientes ficavam em pé e os garçons 

circulavam; na meia-lua mais externa, que tinha vista para o mar, ficavam os camarotes, 

pequenos lounges quadrados com almofadas de seda e cortinas esvoaçantes, tudo em tons 

pastel. Ao lado do bar e da copa, ainda à esquerda de quem entrava no clube, havia uma porta 

grande, escura, que levava a uma área ainda mais seleta, aparentemente grande, à qual nem 

mesmo Diôni tinha acesso. 

Começou a circular com o m|ximo de discriç~o, como havia sido instruído. “N~o olhem para as 

meninas, n~o encarem ninguém,” Breno havia dito a ele, Jonathan e os outros em seu 

treinamento, “se qualquer cliente se sentir desnecessariamente intimidado por qualquer um de 
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vocês, é rua. Aqui n~o temos espaço para amadorismo.” N~o que o pessoal por ali desse muita 

atenção a ele ou aos outros vigilantes. Era quase como se fossem transparentes. Ouvia as 

gargalhadas e os estouros dos espumantes, a batida mecânica do house que não fazia muito sua 

cabeça, embora, combinado com o lugar e as pessoas, desse uma sensação agradável de 

irrealidade e, por que não, de riqueza. Mesmo não pertencendo àquele mundo, Diôni sentia-se 

como deviam sentir-se os figurantes de Hollywood. 

Quando passava ao lado dos camarotes, seus olhos pousaram meio sem querer em Luciano. Ele e 

o amigo cabeludo estavam no lounge do centro, o maior, únicos homens entre umas seis ou sete 

mulheres. Certo de que não seria notado, Diôni pôde avaliar melhor o patrão. Mesmo com toda a 

balaca, os milhares de reais em roupas, acessórios, cosméticos e barbeiro, ele era inegavelmente 

feio. Além disso, a arrogância era perceptível em cada expressão e gesto. Certo que todas essas 

pessoas estão em volta dele só pelo dinheiro, o vigilante constatou. Se o cara for pensar bem, é 

até mesmo triste. 

Isso passou pela cabeça de Diôni na ida até o fim do semicírculo. Na volta, porém, ele percebeu 

que, enquanto o amigo distraía o grupo de meninas que gargalhavam, Luciano despejava algo 

em um copo – parecia um pó –, servindo espumante logo em seguida e mexendo com o 

minguinho. Enquanto caminhava devagar, o vigilante seguiu observando. “Vem c|, Manuela,” o 

dono do clube chamou a mais nova das meninas do grupo, uma loirinha magra, terrivelmente 

bonita, com suaves olheiras sob os olhos claros nos quais se adivinhava uma inocência que nada 

tinha a ver com aquele lugar. Ela parecia pouco à vontade; parecia, como Diôni, mas de um modo 

completamente diverso, não pertencer àquela encenação. 

“Separei essa Dom Pérignon só pra nós dois. É uma ediç~o especial,” Luciano quase gritava por 

causa da música, enquanto Manuela se largava na almofada a seu lado, um pouco desajeitada. 

Ela respondeu ao patrão algo que o vigilante não foi capaz de ouvir, levou o copo à boca e sorveu 

o champagne de uma só vez, como quem está com pressa de se embebedar. Conseguiu controlar 

uma express~o de desgosto e sorriu, sem graça. “Delícia,” foi o que Diôni conseguiu ler nos 

salientes lábios vermelhos.   

Seguiu seu caminho. Os frequentadores do California Nation em sua maioria se conheciam, 

então o normal era que as festas transcorressem sem grandes confusões – quase não havia 

brigas. No máximo, um dos caras fortinhos se embebedava e armava uma cena, mais com o 

intuito de ser contido pelos seguranças do que para efetivamente bater em alguém. Mesmo isso 

era raro, e naquela noite, entre as dezenove e as vinte e uma, tempo de Diôni alternar com 

Jonathan, para fora e para dentro de novo, nada de notável ocorreu. 

Quando tornou a passar perto dos camarotes, nove e pouco, quase todas as meninas dali tinham 

sumido. No lounge central, Luciano mostrava algo para o amigo cabeludo no celular, e pareciam 

se divertir muito. Na ronda de volta, viu os dois, que recém tinham deixado suas almofadas, 

dirigirem-se à porta escura ao lado do bar. Seguiu-os devagar. Entre o bar e a porta, imóvel como 
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um poste, estava Jorge, um vigilante mais velho e que trabalhava há alguns anos no California. 

Tinha se dado bem com Diôni de primeira, quando conversaram sobre música, sobre Racionais 

MCs e Criolo. “Pelo menos um que n~o é como essa moçada sem cabeça, que curte qualquer lixo 

de funk e sertanejo,” tinha dito. Ali, sob as luzes azuladas do bar, recebeu-o com um sorriso. 

“Curioso, n~o?” os dentes clareados brilhavam. 

“E como n~o, Jorge?” o olhar de Diôni j| continha em si uma súplica. 

O outro olhou ao redor. 

“Seguinte. O Breno n~o t| aqui, que eu vi ele sair. Normalmente deixo alguém aqui na porta e 

dou uma passada ali dentro, como a chefia pede. Vou deixar que você v| no meu lugar,” Jorge 

falou, “mas seja r|pido. Eles n~o prestam atenç~o na gente, nunca v~o saber que n~o sou eu 

passando, ent~o, por favor, n~o chame atenç~o. Promete?” 

Diôni concordava veementemente com a cabeça. 

“Isso aqui é muito sério,” Jorge falou, “minha casa pode cair junto com a tua. Essa gente n~o t| 

de brincadeira. Promete que só vai até o fim do sal~o e volta, quietinho, como se nem tivesse l|?” 

“Prometo,” disse Diôni, com firmeza na voz. 

“Beleza.” 

Jorge pressionou um botão na parede atrás de si, e ouviu-se um clique na porta. 

“Lembre: só vai até o fim e volta, suave, quieto.” 

Diôni entrou. De início não pôde distinguir muita coisa, estava bem escuro ali. Gradualmente as 

coisas foram ganhando contornos violáceos, e Diôni, tentando usar apenas o canto dos olhos, 

enxergou as meninas. Em cada uma das cabines – que lembravam os lounges mas eram mais 

abertas e tinham camas – havia duas delas, completamente peladas, dançando ao som de uma 

música diferente da do DJ lá fora, mais lenta e pesada. Os rostos eram quase indistintos, mas os 

corpos eram fabulosos, Diôni nunca havia visto nada parecido, mesmo nos sites de pornografia, 

até porque não tinha como comparar vídeos e fotos com aquilo ali, real, acontecendo ao seu 

lado. Em quase todas as cabines havia, além das mulheres, um sujeito – VIP dos VIPs, com 

certeza – escorado nas almofadas, só curtindo. 

Foi até o fim do salão, onde divisou escadas estreitas que levavam a um andar superior. 

Voltando, conseguiu reconhecer Luciano na segunda cabine de lá para cá. Enquanto uma das 

garotas dançava na cama da direita, a outra já estava sobre ele, subindo e descendo lentamente. 

Após espiar com os olhos apertados, Diôni constatou que com certeza Manuela não era uma 

delas. Na quarta cabine, contudo, onde não havia homem, o vigilante a reconheceu na menina 
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meio jogada a um canto, mal equilibrada. Em oposição ao resto da cena delirantemente sensual, 

seus movimentos não eram lânguidos; lembrava mais uma boneca com as articulações meio 

travadas, o corpo esguio muito claro sob a luz violeta. 

Saindo, deu com Jorge, que de novo sorria, matreiro. 

“O que achou?” 

“Nossa, demais,” 

“Na próxima, quem sabe, te deixo entrar de novo,” Jorge disse, e piscou. Atr|s e acima dele, ao 

lado do bar, havia diversos pôsteres retratando Venice Beach, Malibu, San Francisco e, 

destoando do conjunto californiano, uma imagem da Estátua da Liberdade e a bandeira do 

Brasil. 

“N~o vejo a hora,” Diôni disse, com um sorriso sem graça, e deslizou para longe dali. 

Do lado de fora, enquanto alternava mais uma vez com Jonathan, se pegou pensando em Mirella, 

sua namorada, que a essa hora provavelmente estava dormindo. Pensou em mandar uma 

mensagem, mas pareceria estranho, enviar um whats no meio do trabalho, dizendo o quê? 

Perguntando como ela estava? Não, melhor não. 

Aconteceu na última vez em que voltou para dentro. Diôni percebeu uma movimentação 

estranha dos vigilantes. Breno conversou apressado com um deles na porta de entrada, depois 

com Jorge, e se foi pela porta escura. Jorge viu Diôni ali perto e o chamou. 

“O bicho pegou. Vem comigo.” 

Entraram no salão restrito. As cabines agora estavam todas vazias, a música havia parado. Era 

como se antes houvesse um feitiço que agora tinha cessado. Foram até a escada ao fundo, e 

antes de subirem os degraus já ouviam vozes e gritos no andar de cima. 

A entrada do piso superior era um corredor à meia-luz. Duas meninas vieram correndo na direção 

deles, seminuas, e de mais além se ouviu o grito de Breno, “segura!” Jorge agarrou as duas e 

começou a dizer, “calma, calma,” e fez um sinal indicando a Diôni que seguisse. A única porta 

aberta do corredor, de onde saíam as vozes, dava em um quarto imenso. A luz estava acesa. No 

chão, perto da porta, o amigo cabeludo de Luciano jazia imóvel, o rosto sangrando. Na king size, 

uma menina magra estava deitada, aparentemente desacordada também, nua, sangue vermelho 

vivo escorrendo do meio das pernas escancaradas. Diôni reconheceu então o rosto, mesmo com 

o hematoma: era Manuela. Na beira da cama, Luciano estava sentado e Breno gritava com ele. O 

dono da casa viu ent~o o vigilante { porta e disse, a voz meio chorosa, “quem é ele?” 

Breno olhou para Diôni e falou, “quem disse pra você vir aqui?” 
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“Jorge me chamou, como reforço.” 

“Vaza pro corredor e fecha a porta,” o chefe da segurança trovejou. 

Jorge e as garotas já não estavam mais por ali. Diôni fechou a porta, mas colou nela o ouvido. Lá 

dentro, berravam. 

“A porra dessa puta n~o me disse que era virgem,” Luciano dizia. 

“Precisava bater nela até ela desmaiar, daí?” 

“Perdi o controle. E daí esse filho da puta me avançou.” 

“Sim, eu notei, quando tive que apagar ele,” Breno disse. Em seguida, perguntou, “Gozou 

dentro?” 

“N~o, graças a Deus.” Luciano ficou um tempo quieto. “E agora?” o dono do California Nation 

meio que chorava. 

“Porra, patr~o, que merda bem grande. Vamos pensar.” Deu uma pausa. “E essas meninas que 

saíram, viram tudo?” 

“Uma parte só. E n~o s~o as que vieram com ela, nem acho que se conhecem, ela é nova aqui.” 

“Melhor, bem melhor. Deixa eu ver.” Breno fez mais uma pausa. “Se a gente deixar ela ir, 

simplesmente largar ela em algum lugar, vai dar merda.” 

“Eu sei, porra.” Luciano tinha a voz esganiçada. 

“Quem sabe se a gente…” baixaram a voz, e Diôni n~o conseguiu ouvir o resto. Por precaução, 

deixou a porta e postou-se no fim do corredor, de frente para a escada. 

Depois de um tempo, Breno abriu a porta do quarto e chamou Diôni. 

“Tira o terno e veste essas roupas aqui,” disse, entregando-lhe uma camisa e uma calça jeans. 

Nisso já tinham colocado em Manuela o vestido branco, que por sorte não estava manchado, e a 

escorado no encosto da cama. Seguia apagada, o hematoma em seu rosto cada vez mais roxo. 

“Escuta o que você vai fazer,” Breno disse, quando o subordinado terminou de vestir as roupas, 

que ficaram apertadas, mas serviram. “Você vai carregar ela, como se estivesse bêbada.” Foi até 

a cama, arrastou a garota e a entregou a Diôni. “Coloca os cabelos na frente do rosto, assim, pra 

não verem o machucado. Então, você vai sair pela porta de trás, aquela ali embaixo, mais pra lá 

da escada. Tem um caminho que vai pelas |rvores, paralelo { praia, você sabe, né?” Diôni 

assentiu com a cabeça. “Ent~o, segue esse caminho por uns trezentos metros, até chegar em um 

lugar que tem uns bancos. Eu vou resolver umas coisas aqui, rapidinho, e chego lá em seguida. 
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Entendido?” O outro fez que sim. “Ah, e, de preferência, mantenha ela desacordada. Agora pega 

e vai.” 

Antes de sair, Diôni ouviu Breno chamando Jorge no comunicador. Luciano ainda estava sentado 

na cama, a cabeça baixa, as mãos espalmadas cobrindo o rosto. 

Não foi fácil suportar o peso morto de Manuela descendo os degraus. Já embaixo, colocou o 

braço esquerdo dela sobre os ombros, e agarrou-a pelo tronco, como faria se carregasse uma 

garota bêbada, desmaiada. 

Achou a porta e avançou para a noite. Aquela saída dava para o depósito de lixo, e o cheiro ruim 

invadiu suas narinas. Olhando para cima, viu o céu estrelado. Quase não havia brisa vindo do 

mar. A música tocava já meio distante, como se viesse de outro lugar, de outro tempo. 

Seguiu pelo caminho entre as árvores, iluminado espaçadamente por postes com bulbos 

redondos. Seria um bom lugar para namorar, o pensamento veio, involuntário, e de repente 

Diôni se deu conta de que carregava uma menina que recém tinha sido estuprada. Que merda. 

Pensou em fugir com a garota, protegê-la de algum modo, salvá-la. Mas fugir de que jeito, para 

onde? Passaram por sua cabeça, como uma enxurrada, as implicações que aquilo tudo teria para 

ele, fugindo ou não. Pelo certo ou pelo errado, avaliou, ainda é melhor seguir as ordens. 

Chegaram nos bancos de pedra. Sentou-se e, ajeitando Manuela, escorou a cabeça dela em seu 

ombro esquerdo. Por trás do som dos grilos, podia ouvir o mar. Não era tão tarde assim, mas não 

havia ninguém pelo caminho. Diôni sentiu o coração a latejar em suas têmporas quando os olhos 

da menina começaram a se abrir. O rosto perfeito dela, ligeiramente desfigurado pela pancada, 

se contorceu em uma expressão de pavor. 

“O quê… como…?” a voz era pastosa, e não chegou a subir de tom. Antes de apagar de novo, 

Manuela encarou Diôni com seus olhos bem azuis, possivelmente os olhos mais lindos que ele já 

tinha visto. A chama neles vacilou, e as pálpebras se fecharam. 

Quando o vigilante ergueu a cabeça, Breno já estava quase à sua frente. 

“N~o acordou?” ele vinha dizendo, em tom pragm|tico. “Ainda bem.” 

Olhou bem para Diôni, como que o estudando. 

“Você acha que teria capacidade de fazer o que tem que ser feito?” e apontou com a cabeça e as 

sobrancelhas para Manuela. 

Diôni n~o respondeu de primeira. Estava perplexo. “N~o me diga que…” conseguiu falar, enfim. 
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“Eu sabia,” Breno sorria. “Quem olha pra você, um homem desse tamanho, com essa marra, com 

essa cara de marginal… N~o se esqueça que, de um jeito ou de outro, você é cúmplice dessa 

porra.” 

Puxou Manuela, a colocou sobre o ombro como um saco de lixo ou um animal abatido, e foi 

saindo em diagonal, no sentido do mar, onde as árvores ficavam mais fechadas. 

“Ei, espera aí.” Diôni gritou. 

“Vai fazer o que,” Breno disse, “vai tentar me impedir?” Ainda sentado no banco, Diôni ficou 

olhando enquanto o outro se afastava entre os troncos. Ali, no meio do caminho deserto, não 

havia som que não o dos grilos e ao fundo, difuso, o embalo sereno do mar. 
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onolento, o ônibus parou no semáforo e a placa na esquina anunciou, indiferente, letras 

brancas quase apagadas: Rua General Hercílio Neves, emérito lutador da pátria. Nunca 

tive nenhum tipo de pensamento boiola, este tipo de coisa sensível que os outros vivem 

esfregando na cara de quem não possui tais dotes, mas, neste instante, pensei em 

flores. Pois é, justo eu, fonte inesgotável de indelicadeza e de brutalidade, imaginando flores. 

Como o mundo seria mais bonito se, ao invés de homenagear generais e presidentes, dessem 

para as ruas o nome de flores: Rua Azaléia, Alameda das Orquídeas, Avenida Rosa. A imaginação 

correu solta dentro do meu corpo desacostumado a tais rompantes, e eu consegui sentir o fedor 

de ruas tomadas pelo perfume invisível da Natureza, aquela mistura de capim molhado com 

terra. Imaginei-me caminhando em uma rua assim e a felicidade encheu meu peito com o clarim 

triunfal e inoportuno de trombetas, como se subitamente houvesse um sentido. Diáfano, vivi 

com intensidade um delírio de cores no meio daquele inferno de prédios, borboleta indecente 

olhando a beleza com novos olhos depois de uma vida inteira dentro da gosma. 

O veículo entrou em movimento de novo, desfazendo o estado lisérgico. Observei meu reflexo 

no vidro do ônibus e percebi o sorriso esgazeado de quem se esforçava para segurar uma 

gargalhada. De qual subterrâneo do meu corpo saiu tamanha bobagem, esse clichê digno de 

figurar nas rimas de um poeta amador? Um mundo formado por flores, mas de onde veio tanta 

merda? É uma ideia tão mastigada e remoída por anos de civilização que nada mais resta, nem 

papinha. E isso que não gosto de flores, essas coisinhas coloridas que se usa para seduzir 

mulheres. Um exame médico do passado inclusive afirmou que eu era alérgico a pólen, o excesso 

de exposição poderia até me matar. Ainda assim, evitei pensar na morte doce que poderia se 

esconder entre prímulas e begônias. Um amigo tentou me ensinar a gostar de flores; disse que 

devia ouvi-las falar. A única coisa que elas diziam, e ainda assim com uma plaquinha em cima do 

vaso, é o seu preço, diretamente proporcional ao preço da mulher que pretendo seduzir. Nunca 

dei atenção para essas bobagens. Sempre fui um entusiasta do concreto, do cimento e das 

lajotas; um sacerdote fiel do deus progresso. 

Na parada, alguns passageiros entraram, outros sumiram. Enquanto isso, na calçada, a moça 

abraçava um buquê de flores do campo. Pequenos pedaços de pétalas voavam ao seu redor, 

sacudidas pela brisa, elétrons oscilando ao redor do núcleo. Os óculos escuros escondiam seus 

olhos, mas o corpo causou uma boa impressão: pernas compridas, cabelo curto, os seios 

vicejando na blusa, ávidos por romper o tecido. Ela sorriu ao meu aceno. Desviou a cabeça e, 

quase sem querer, sem pensar, pegou uma flor com dedos graciosos, retirou-a do buquê e 

colocou na boca. Meu Deus, a mulher comeu uma flor como se fosse chocolate. Muito esquisito, 

muito sensual. Diante dos lábios que mexiam, imaginei o sabor do seu hálito, o gosto de erva 

molhada no primeiro orvalho da primavera, a vida repleta de cores a residir na sua saliva. O 

desejo de possuir aquele sopro fez com que eu me levantasse. O ônibus arrancou antes que 

conseguisse chegar à porta, deixando para trás a moça, os óculos escuros, as flores do campo, o 

sonho dentro do seu corpo. 

S 
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Voltei a sentar. Ver a moça comendo flores quebrou algo do meu mundo. Todos os lugares se 

encheram de sons e de cheiros. Dentro do ônibus, as pessoas farfalham, pétalas e cálices ao 

sabor do vento inexistente. Na rua, os pedestres infestavam as calçadas com roupas 

multicoloridas. No meu fundo, uma voz histérica estava rindo, dizendo que aquela mulher 

comendo flores era quase um ato de canibalismo; outra voz, mais sensata, perguntou qual o 

problema de se comê-las, quem come alface não deveria ter problemas para comer margaridas. 

Eu me encolhi no banco, esmagado por este novo mundo, sentindo-me insignificante, fora da 

ordem. O desconforto era nauseante, junto com a indagação que não parava de estremecer nas 

minhas veias: qual era o maldito gosto de uma flor? A boca chegou a salivar imaginando tulipas, 

violetas e crisântemos esmagados entre os meus dentes, o suco branco, verde, rosa, de cores 

infinitas matando a sede da garganta. Enlouqueci aos poucos, enquanto via flores em cada 

pessoa, caminhando na rua, conversando, demolindo o concreto da cidade, irrompendo dentro 

dos esgotos, das bocas dos cachorros, arrebentando os muros. 

Saí do ônibus duas paradas antes do final da linha. No meu caminho, há uma floricultura, e para 

ela me dirijo com passos rápidos, famintos. 
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aminho pela cidade vazia. Escolho os horários em que o vazio se acomoda e me 

ponho a caminhar. No primeiro dia, na verdade uma noite, fazia frio: frio e garoa, em 

uma segunda-feira, naquela cidade, já espantariam uns tantos; como havia, ainda, 

algo semelhante a um toque de recolher, o lugar era uma coleção de esquinas ermas. 

Subi em direção ao Centro, andei pelas ruas principais, desviei da Avenida, evitei as travessas; 

mesmo nas vias iluminadas se acumulavam as faltas. Durariam pouco, o frio, a garoa e as ruas 

tão imensamente vazias. Logo depois ventou, veio o vento morno e mesmo quente, o vento que 

antecede as mudanças bruscas na temperatura, nos ânimos, no anseio. O vento, na madrugada, 

espalhava os ruídos, os que restavam: o apito dos trens de carga a chegar e a deixar a estação, os 

carros que passam, as motos que entregam comida, o barulho de uns raros caminhantes que 

batem os pés na calçada e no asfalto, balançam as chaves nos bolsos da calça, alcançam a 

conversa breve, ao telefone, e ainda há os sussurros de quem caminha falando sozinho. Não 

estava mais erma, a cidade, mas seguia ausente. Caminho, desta vez no sábado, por quase duras 

horas. Busco agora outras direções. Deixo o Centro, desço algumas das ruas que me obrigam a 

dobrar e pegar outro caminho, pois em algum momento terminam; contorno o clube, costeio o 

estádio, venço o cemitério, deambulo, desta vez, por ruas estreitas de um bairro de casas baixas. 

É sábado, o vento morno está vigente, faz quase calor. Suo as mãos, sinto cansar as panturrilhas, 

percebo uma ligeira dor na perna esquerda. Volto com escolhas que são, penso, semiconscientes, 

pois estou cansado; descarto as ruas já percorridas, escolho com pouco critério as que ainda não 

andei e que me levam ao mesmo lugar. Não ando em linha reta, e nem poderia, mas me esforço 

em demorar-me; piso para trás e para os lados, adio a chegada ao parque. As ladeiras se 

acentuam, fazem o corpo cansado descer veloz. Já é quase noite, o crepúsculo de um sábado, e 

mesmo ali, onde vibram lâmpadas amarelas, lâmpadas que convidam, incitam a permanência, 

vejo uns poucos rostos e não reconheço nenhum. Não reconheço nenhum rosto. Ando mais 

alguns metros antes de encerrar o périplo, subir as escadas, tirar os sapatos. Depois de certo 

ponto, é mais fácil seguir andando que deixar de caminhar. Mas termino. O cansaço nas pernas, 

as gotas do suor, confortam ou domam o pensamento. O vento se exaspera à noite e na 

madrugada; os trens, atordoados, parecem apitar mais que o normal – ou é o vento que força 

bifurcações no som, os leva mais longe, os arrasta pelos gramados, pelos bairros da zona, como 

que a esmo, por gosto e desejo, somente, em descontrole. Mesmo com o calor, mesmo com o 

vento, a cidade está ausente. Noto as luzes apagadas, quase todas, menos uma, ou são duas, no 

hotel que enxergo pela sacada. Nos edifícios ao redor, reconheço as janelas iluminadas, as de 

sempre, com suas silhuetas, provas de alguma presença. No dia seguinte, à tarde, caminho pela 

Avenida. Percorro-a do primeiro número ao endereço final. Está vazia, a não ser por alguns que 

esperam por ônibus que devem demorar, e pelos que entrevejo não na calçada, mas às janelas 

dos prédios antigos da via. Há lancherias abertas, mas vazias, e hotéis funcionando, não sei se 

ocupados. Troco de calçada mais de uma vez, atravesso o asfalto, os carros passam longe, sequer 

preciso cuidar ao cruzar. A Avenida termina logo depois do hotel dos turcos e da loja de pássaros, 

ali é preciso escolher entre esquerda e direita, não há como seguir reto; vou pela esquerda para 

cruzar os trilhos a pé e vejo, do outro lado, entre o mato alto, telhas soltas e cães vadios, a 

C 
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estação. Nenhum trem se aproxima naquela hora. Desço na direção dos morros, o declive auxilia 

o trabalho das pernas, dos pés cansados da véspera; dobro outra vez à esquerda mais adiante, 

adentro o bairro, não me envergonho de olhar para dentro das casas, das lojas, do comércio 

pequeno. Vejo pouco ou nada, no entanto: nada além de uma cortina vermelha, da louça por 

lavar, do retrato de um homem velho e muito pálido na parede. Começa a anoitecer quando 

retorno; já está escuro nas proximidades da vegetação, na encosta verde do morro. Há algum 

ruído, um pouco mais, quando faço o caminho de volta. Passo pela esquina em que, há quase 

cem anos, dois homens caíram depois de uma confusa troca de tiros; a cidade era outra, dez 

vezes menor, havia cinemas ao ar livre, terrenos baldios a metros da Avenida, duelos de armas de 

fogo, mortes sem desvendar. O fim de tarde entrega umas poucas, breves presenças, presenças 

sem permanência. Duas mulheres que abrem uma porta em um subsolo, um homem que passeia 

com o cachorro branco e preto, um rosto na janela do hotel, a funcionária que acomoda uma 

cesta de frutas no umbral do mercado. As luzes da iluminação pública então se acendem de 

modo brusco, simultâneas às luzes de outras janelas, das lanternas dos carros, do letreiro de um 

bar. Não preciso ir outra vez ao começo da Avenida para encerrar o trajeto, posso deixá-la para 

trás algumas quadras antes. Dobro à esquerda, entrevejo o parque, o verde da grama já engolido 

no ocaso, diminuo o passo, viro agora à direita, não há motivo para correr, a cidade por estes dias 

está ausente. 
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ocê pode muito bem usar cloreto de moscóvium, mas o de fleróvium também 

resolve. Os efeitos duram menos, mas é um terço do preço…”, o sujeito com 

cara de fuinha me diz mostrando no seu contrafator as opções que tinha. Eu 

precisava decidir sem olhar para ele porque, caso olhasse, não me animaria a 

colocar na corrente sanguínea nada oferecido por uma cara daquelas. 

“É, pode ser…”, digo-lhe e em seguida continuo: “Mas vou ficar com o de moscóvium!”. 

Ele ent~o passa a mexer na sua tela e concorda: “Muito bem… Boa escolha!”. Depois, avisa que 

por ser uma encomenda expressa deveria chegar bem antes da hora marcada, e que eu esperasse 

pelo drone na porta mesmo. 

“Olha l| hein…”, eu o alerto. “Se chegar depois, n~o adianta nada. Aí eu cancelo o crédito e você 

nunca vai ver a cor do meu dinheiro, entendeu?”, é a minha vez de ameaçar o sujeito que se 

afasta um pouco para trás e mostra dentro da boca, num gesto ofendido, as placas que 

denunciavam um vício antigo em ácido brumoso. A mesma merda que acabou com a vida do 

meu pai quando eu ainda era criança e fodeu com a vida da minha família. Com aquele sorriso em 

meia boca, o sujeito garantia que o pacote já estava a caminho e que eu não me preocupasse. E 

logo foi dando um jeito de desligar porque, de acordo com ele, tinha muitos outros clientes para 

atender, como se eu estivesse interessado em saber. 

Fico ainda um pouco mais assistindo o seu sumiço e as outras ofertas do canal pensando na sorte 

que eu tinha de ter um terraço para aproveitar sozinho o descortinamento. E ainda por cima um 

terraço situado fora da zona central e suas luzes. Eu aproveitaria muito melhor o evento, por 

exemplo, do que todos os meus colegas. Daí que todos estavam mais interessados em fazer 

outras coisas, como assistir ao inacreditável torneio de futebol ou o de sempre: emular pelo 

contrafator. 

Eu não entendo, mas o descortinamento é dos poucos eventos que a pré cognição não permite 

antever. A gente só fica sabendo no dia mesmo. Só sendo muito idiota ou entediado da vida para 

não se interessar pela única oportunidade de desestupidificação de que dispomos, mas os meus 

colegas são justamente essas pessoas. Para eles, nada tem graça que eles não precisem 

reestimular. No fundo, eu penso que eles têm mesmo é medo de conhecer outras dimensões 

porque há um rumor por aí dizendo que muitos têm a consciência evadida no evento e que isso 

pode ser definitivo. Bem, além de achar que isso tudo é besteira, se isso acontecer o que mesmo 

vou estar perdendo nessa pocilga de planeta? 

É por isso que, além de usar as lentes ampliadas do contrafator, eu vou fazer questão de ampliar 

a experiência. A porra do moscóvium com esse nome soviético certamente fará um bom trabalho 

e vai abrir mais dimensões que os outros todos poderão notar. Todos os que não o usarem 

também, é claro. Eu espero que sim, que faça o máximo de efeito possível, mas agora vem vindo 

“V 
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quem deve ser o meu entregador, um dos trogs capengas do serviço estatal. Isso é o que eu 

chamo de expresso, o fuinha não brinca em serviço. 

Tomo o pequeno embrulho que ele traz a bordo e aproveito para perguntar pelo contrafator 

embutido como estavam as entregas hoje. “A última vez que esteve assim foi a última grande 

evas~o”, diz o atendente com ar de quem tem interesse em mim. N~o satisfeito em me 

responder, pergunta: “Você tem certeza mesmo que vai arriscar?” Seus olhos nem de longe se 

parecem aos do fuinha, pelo contr|rio, parecia alguém muito interessado no que eu faria. “Pensa 

bem”, ele diz e, antes de desligar de vez, finaliza sua palestra: “Se quiser se juntar aos outros, 

toma esse endereço e chega uma hora antes. Não é longe daqui.” 

Coloco o polegar na tela e transfiro para mim o pequeno panfleto enquanto ouço o jingle do 

serviço de entrega afastando-se aos poucos, mas não subo de volta ao apartamento. A rua já 

começava a secar e o vento que provinha do norte parecia exageradamente quente. Em redor, as 

pessoas estavam no horário de fim de expediente e muitas crianças corriam ainda em direção à 

praça, aproveitando o entardecer, bem como eu fazia quando tinha o seu tamanho. 

Sentado em frente ao prédio, olho o contrafator intacto. Zero notificações. No bolso da camisa, 

lá dentro sacudia uma dose de cloreto de moscóvium suficiente para quintuplicar a consciência 

expandida e talvez até mesmo descortinar para sempre. Bem, eu havia gastado o último centavo 

da herança do meu avô nisso. Faltava ainda a decisão por expandir a esse ponto, mas isso era o 

de menos, o principal era poder, quer dizer, a sensação desse poder. A outra opção era a colônia 

de mindfulness do panfleto e o meu dinheiro de volta, mas lá haveria só gente arrependida. Tem 

a mãe também, que poderia ficar muito triste se eu não voltasse, mas ela já é triste mesmo 

comigo aqui. Se eu tiver chances noutro lugar e enviar mensagens de vez em quando, ela vai se 

acostumar, eu sei que vai. 

É mindfulness vs cloreto de moscóvium. O que vai ser então, João Bernardo? 
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ORIENTADOR 

aí? Todos ligados? Tiveram alguma dificuldade com o Zoom?  Fomos obrigados a 

adaptar a disciplina de escrita criativa, evitando os encontros presenciais. A peste já 

levou alguns dos nossos melhores escritores, mas, em compensação, poupou todos 

vocês. Ao menos até agora. Talvez não seja justo. É um vírus insondável. Enfim, 

aproveitem a chance. 

Vocês oito foram os escolhidos para esta experiência de trabalho à distância, que consiste em 

criar uma narrativa que seja, ao mesmo tempo, individual e coletiva. A ideia é elaborar um conto 

reproduzindo a estrutura de um cubo. Cada um de vocês deverá desenvolver, em uma única 

lauda, uma personagem que representará um dos vértices do cubo. Isso significa que cada 

personagem precisa estar diretamente ligada a outras três e, indiretamente, a todas as demais. 

Ainda que a temática seja livre, a situação atual da pandemia deverá permear, ou então 

contaminar, a narrativa. Como ambiente ou contexto, pelo menos. Esse é o desafio geral. 

Individualmente, vocês receberão um mail personalizado, com as características básicas da 

personagem que lhes coube. Também foi previamente determinada a posição de cada um 

dentro do esquema do cubo, especificando com quais colegas deverão se relacionar diretamente 

na construção do enredo. Tentei distribuir os papéis da pior forma possível, para obrigá-los a 

trabalhar com realidades e personalidades bem diversas daquelas a que que estão habituados.  É 

nisso que consiste o exercício pleno da ficcionalidade. É o ofício do ator no ato de incorporar uma 

persona alheia até torná-la própria sem contar com o auxílio de um dramaturgo na criação das 

falas.  Estão sozinhos nessa, assim como hoje estamos em nosso isolamento obrigatório. Não é 

exatamente o distanciamento brechtiano, porém, não fica tão longe. 

Mas na verdade não, não estarão sozinhos, porque tentaremos estender pontes de uma relativa 

interatividade. O intercâmbio permanente de rascunhos, já nos primeiros passos do processo da 

escrita, permitirá que modifiquem ou adaptem suas próprias narrativas de acordo às dos colegas, 

à procura de eliminar contradições e obter certo grau de coerência da obra como um todo. Eu 

mesmo orientarei esta ginástica literária, ainda que interferindo o mínimo possível. Porém, devo 

ser implacável recomendando abortos, devolvendo à cozinha pratos mal preparados, amputando 

adjetivos. Retalhar, sangrar, extirpar. Piedade não tem nada a ver com o rigor artístico. A 

clemência é acrítica e hipócrita, porque empresta nobreza ao ato de humilhar quem foi rendido. 

Caberá a mim, também, precisar o momento em que o corpo do texto deverá ser considerando 

acabado, restando apenas a finalização, etapa para a qual todos serão novamente convocados a 

participar de um encontro virtual. Nessa oportunidade, cada um de vocês apresentará uma 

opção de encerramento da obra. E que o consumidor escolha a que mais lhe agradar.   

 

Para finalizar, não esqueçam a premissa básica na qual venho insistindo desde a aula inicial: o 

D 
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conto não é um pássaro cativo na gaiola, é apenas o registro da visão instantânea do seu voo. Por 

isso a brevidade é condição do conto bem logrado e, quando ele não é bom, torna menos penoso 

o sofrimento impingido ao leitor. 

Agora vão com Deus. Se cuidem. Fiquem em casa e lavem bem as mãos. 

M 

Chove. Não é uma constatação. Nem mesmo uma metáfora do que me vai por dentro. Me 

domina a ficção. Me predomina. Lembranças distorcidas são a matéria prima de todos os meus 

delírios. Meu compromisso com a realidade é próximo de zero. É a verdade que mente. 

Não consigo chamar de adivinhação, mas de pressentimento. A peste estava em mim um ano 

atrás, quando mandei construir este anexo da casa, uma ilha transparente de cristais e reflexos 

suspensa na bocarra do despenhadeiro, meio caminho andado entre os céus e os infernos. O 

lugar ideal para um confinamento do qual conheço apenas o começo. O vírus fica à espreita do 

outro lado da fronteira de gelo. Sou eu que estou no frasco de remédio ou veneno. Sendo assim, 

não me queixo.                                                       

Chove. Chove não. Se ainda tivesse ânimo de erguer o meu olhar e atravessar com ele o telhado 

de vidro, perceberia, no desanuviado firmamento, aves de arribação lá se esbaldando, um que 

outro brigadeiro e a versão alada de extintos dinossauros. Mas a hipnose do abismo é tão intensa 

que não consigo desgrudar o nariz da aderência gelada do assoalho. E me deixo pairar como se 

fosse impune desafiar o mau hálito da garganta do diabo. 

Sendo assim, não me queixo. Meu pecado e estar velho, mas há outros que se arriscam para que 

eu sobreviva à angústia destes tempos. Médicos e enfermeiros, os garis, os coveiros, os rapazes 

da entrega, os carteiros… Se lhes dedico um poema, pareceria deboche. Por isso nem escrevo. 

Chove, mas eu estou seco. 

Chove. É a única palavra que consegui digitar na madrugada toda de trabalho. Bons dias aqueles 

em que a representação da ansiedade ficava resumida à palidez inane de uma folha em branco. 

Já o palpitar do cursor é uma bomba-relógio tripudiando da fonte que esgotou, das musas que 

abandonam o navio-fantasma como ratos ao primeiro sinal de cheiro de naufrágio. 

Sim, a doença tem cheiro de um álcool que eu não bebo. Outros talvez se embriaguem desse 

elixir nojento, por falta de genebra e de alimento. A rua é um perigo a céu aberto. O povo anda 

de máscaras, um carnaval sinistro que disfarça os trejeitos. 

Chove. “Lhueve”, pronunciava a nossa professora de Idioma Espanhol no Ensino Médio, 

pregando com o exemplo de uma frase completa reduzida à solidão de um termo. Entre outros 

mistérios, ficáramos sabendo que fora demitida de um colégio de freiras por afirmar, em aula, 

que a existência de Deus dependia da Literatura, não o contrário. Esqueço rosto e nome. Minha 
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memória guarda apenas o essencial: a boca, o beijo. Porque emitia as sagradas palavras 

movimentando os lábios amorosos, a língua divagando entre o céu da boca e seu inferno de um 

jeito, ao mesmo tempo, meigo e intenso. Talvez venha daí meu ateísmo e a determinação de um 

dia virar verbo, só para ser matéria desse beijo. 

Mas hoje não é o meu dia e prego no deserto. Não defeco uma frase, muito menos um verso. 

Chove. Não chove. São unhas de exaspero, ainda que bem tratadas, arranhando a superfície 

externa das paredes deste iglu transparente em que feneço. Só poderia ser Sandra, salamandra 

esquecida no quinto dos invernos. Ou talvez fosse o vírus, tiritando de frio, de febre, de sedução, 

de medo. 

R 

Testo a fragilidade do cristal do casulo tamborilando os dedos. Ele demora um século. Marcel, 

sinto dizê-lo, é uma mosca branca aprisionada em um cubo de gelo. Faz frio em mim quando 

ainda me toca, o que acontece a cada noite menos. Não há crime sem bênção. O amor é cego, 

Aurélio. Aproximo a bandeja da abertura, assim como faria um carcereiro. Temo contaminar-me 

e logo me recolho à banal segurança do meu próprio universo. 

As ruas estão desertas. Proibida de sair, fico penelopando mantas e pesadelos. A ausência de 

massagens, tua ausência, Aurélio, me dói no corpo inteiro. Pior ainda o convívio obrigatório com 

alguém que já amei e hoje em dia desprezo. Lavo as mãos toda hora até enrugar a pele, como 

trago enrugado o sentimento. Se tomo tais cuidados é porque a minha intenção, firme como 

uma rocha, é a de conseguir sobrevivê-lo. Ele, porém, nasceu tão egoísta que permanece alheio 

aos meus maus-tratos e atropelos. Duvido que desconheça o teor dos meus segredos. Se faz de 

indiferente porque acredita que sou incapaz de levar a mau termo os meus intentos. 

Faz tempo que promete parir a obra definitiva, mas nem grávido está, que eu lhe conheço. O 

marfim da sua torre é da mesma matéria dos espelhos. Narciso cultivado num viveiro. Alma cega 

regada com a chuva que a almácega recolhe do declive do teto. O amor é cego, Aurélio. 

Cego como a vontade de ignorar os degredos e ir ao teu encontro, me entregar aos teus dedos. E 

que a doença se esbalde entre os nossos desejos. Sei que o cão nos espreita, porque ele não é 

cego e fareja de longe tudo o que cheira a sexo, no atacado ou varejo. Depois vai na tua mãe, 

certamente no afã de delatar os nossos feitos. É da sua natureza, assim como a do vírus é a de 

levar à morte seus enfermos. 

Todo mês ainda chega o cheque da editora e o malote das cartas que por enquanto rende seu 

único sucesso. Só o agente é que conhece o endereço. Só ele e o Isidoro, o arquiteto que 

contratei para fazer um laudo técnico sobre a sustentação do anexo de cristal debruçado no 

abismo. Ele me advertiu da provável fadiga do metal dos tirantes. Eu lhe fiz prometer guardar 

segredo. Tudo na vida é risco e é desejo. 
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Todo mês abro os envelopes com a adaga que imita o espadim dos acadêmicos. Resenhas 

elogiosas, convites para palestras e debates, e as eternas saudades de uma ruiva tão remota que, 

a estas alturas, só carregando as tintas nos cabelos.  O ciúme nunca foi meu território, mas a 

correspondência sempre ajuda a manter o fogo acesso. Por isso jogo o lixo na lareira e afundo na 

poltrona de felino aconchego. Marcel com suas novelas e eu com meus novelos. Ariadne por um 

fio. O amor é cego, Aurélio. 

Mas nem tudo são flores. Também chegam missivas com críticas furiosas, acusações de plágios, 

ameaças, processos. Eu posso ser censora, mas não a tal extremo. Essas aí eu preservo. Então, 

coloco as cartas na bandeja, junto com as torradas, o álcool em gel e a xícara do chá que ele 

prefere. Eu mal suporto o cheiro. Me encaminho à redoma e tamborilo os dedos até ele acordar 

dos devaneios. A camomila quase sempre tempero com duas gotas. De adoçante, antes fosse 

veneno. O amor é cego, Aurélio. 

A 

A mãe disse lelinho –assim que ela me chama quando não está de mal– aurelinho mijito a 

cretinice é um dom. Sempre finjo que entendo, de bom filho que sou. De pequeno, me trancava 

no armário se recebia alguém. É um dom que deus premia com a compensação. E lá eu 

adormecia, abraçado a um vestido de baile ou a um roupão, conforme me calhasse ser festiva ou 

doméstica a função.  Deus está nas tuas mãos. Pela fresta da porta se infiltrava a indecência dos 

sons de suas pequenas mortes celebradas esmurrando o colchão. Mais acima à direita não a 

outra direita aí mesmo con más ganas acho que tem um nó assim dios mío como é bom. Mas isso 

se acabou assim que o danado do bicho começou a nos rodear feito um lobo feroz. Na TV uma 

pastora até recomendou a masturbação. Eu sei do que se trata, que tão bobo não sou. Aí a mãe 

sossegou.  Mas antes, de criança, me levava a passeio e me esquecia nos balanços das praças, na 

estação do metrô. O caminho de volta é por tua conta deixa o instinto guiar avança e não me 

olha para evitar que eu vire uma estátua de sal. Nunca me dava a mão, como se a envergonhasse 

a devoção filial que eu lhe dedicava daquele jeito manso que só um parvo é capaz. O pudor 

feminino é um defeito visual às cegas ou a media luz é que a fêmea se entrega sem reservas 

morais. Cresci à sua revelia, demorei, mas hoje a tenho nua, de bruços sobre a maca, vulnerável, 

pobre criança indefesa, toda à minha mercê. Haja disposição. Vira e mexe repouso meu nariz no 

seu colo, com saudades do cheiro da casa em que nasci. Praticando essas artes foi que eu 

descobri um segredo que ofereço a quem se interessar: por um instante apenas, ao atingir o 

orgasmo, os dentes das mulheres diminuem de tamanho. Qualquer outro sinal pode ser 

fingimento. Minha mãe, nessas horas, é um espasmo e um jato que me umedece as mãos. Não 

me olha fica ciego que eu agora percebo que a cegueira é o segredo na tua profissão. Achei que 

ela troçava de mim mais uma vez, mas na manhã seguinte já tentou me agradar com óculos 

escuros, uma bengala branca e um pastor alemão. Por ser babão, por não caber-lhe a língua boca 

adentro, e até pelo budum, me fez lembrar de tito, um amigo de infância, colega de aula na 

escola especial. Mas dava dois daquele o danado do cão. Então, chamei titão. Me fantasiei de 
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cego, cerrei os olhos e fui logo ensaiar na frente dos espelhos geminados do buduar.  Mas ficava 

difícil perceber se enganava o reflexo sem olhar. Não fosse a ordem de distanciamento, agora 

mesmo eu estaria na rua, ameaçando crianças com a vara, tirando os óculos e revirando os olhos 

para espantar os miúdos, que não oferecem lucro algum para o negócio. Às damas sim, 

entregaria o panfleto, acrescentando algum gracejo relativo à beleza de cada uma delas, só para 

provocar o espanto e mais o arroubo que precede a sedução. Àquelas relutantes pediria o favor 

de me ajudarem a atravessar a avenida, O contato direto é sempre um chamariz. Depois 

aguardaria com paciência que viessem cair nas minhas mãos. Mas, com a tal da peste, estamos 

recolhidos, a mãe e eu. E também o titão, que é feito sarna, mas é de estimação. Nem mesmo 

Romi, aquela moça do olhar amendoado e triste, que é cliente cativa, veio me procurar.  

T 

Durante muitos anos –a Ciência recomenda que eu os deva contar de sete em sete– me dediquei 

a guardar Portões e Labirintos do Palácioepiscopal. Já vi de tudo nesse Mundodedeus. Se não 

saio alardeando não é por Fidelidade ao Antigopatrão– Qualidade que algum Zoólogomíope 

enxergou– mas por causa da minha Dificuldadeinata de Expressão. 

Não vá pensar o Leitor que é Estiloliterário o abuso nas Maiúsculas e o Amontoadodepalavras. 

Posso parar agora, se isso o incomodar. É apenas o resíduo do sotaque da língua que comanda 

meu DNA. Me orgulho de ser descendente direto de Horand von Grafath, também conhecido 

como Hector von Nürburgring. Não é pouca coisa, não. Relevantes serviços minha estirpe 

prestou à humanidade, que nem sempre a entendeu. 

Áureos tempos aqueles. Duas vezes ao dia passeava com o bispo nos jardins. O baixo clero 

decerto não aprovava tamanha intimidade entre padre e pastor. Latiam em latim nas minhas 

costas. Eu me fazia de surdo, apesar de acurado na audição. A caravana passa, meu senhor. 

Passava, digo eu. Hoje em dia sou uma fraude. Ergo a patinha e vou soltando o mijo aos pés 

dessa árvore genealógica que nem sombra me dá. Virei cão-guia de um falso cego. Não existe, na 

escala darwiniana, mais baixa condição. Ao menos as clientes não se importam que eu fique de 

olho enquanto elas se despem. Nem suspeitam que, apesar de ter tido por alcunha Bischofhund, 

não aderi ao voto de castidade e farejo os aromas do cio quando elas ainda estão no corredor. 

Meu novo amo, Aurélio, mesmo parvo de babar feito um cão, deve ter seu lugar assegurado no 

mais alto degrau da evolução, porque possui um balbuciar bastante parecido ao dom da fala e as 

pacientes afirmam que não há quem o supere nos milagres do uso do polegar opositor. 

A ele fui cedido em absurda doação, coagido que foi o bispo por uma antiga amásia, mãe do cego 

em questão. E aqui estou eu, partilhando do mesmo cativeiro com essa dupla de espécimes de 

uma raça inferior. Haja visto que o vírus nem me atinge enquanto eles se pelam de medo da 

contaminaç~o. Se me restasse, ao menos, o consolo de ser um bom agente transmissor… 
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Enfim, eu vou levando. Rareiam os passeios, mas a dona da casa se vira na cozinha. Nunca comi 

melhor. Como e durmo. É o mesmo programa do parvo do meu cego nestes dias de doméstica 

prisão. Mas ele pelo menos se interessa por essa sucessão de manchas coloridas vomitadas pelo 

televisor. Já eu…   

 E o bispo a todas essas? Deve estar rezando para a praga não pegar na sua igreja. É que andam 

dizendo que é castigo de Deus. São os mesmos que teimam que a terra é uma planície e que 

Darwin não passa de um macaco inventor. O bispo não. A gente debatia questões de teologia de 

igual para igual, que eu nunca contestei sua hermenêutica nem sua erudição. 

Nos danamos os dois. O bispo agora deve caçar com gato. Talvez seja melhor, considerando os 

ratos que infestam seus porões. E eu aguento o babão. Mas, me chamar Titão já é um acinte. 

Tenha dó.    

E 

Tempos bicudos. Nas ruas paira o medo. Para ir às compras, apenas do essencial, cruzo com os 

vizinhos. Percebo agora como é fundamental que me mostrem a boca para identificá-los. E não é 

só isso. Se os olhos são as janelas da alma, as bocas são as portas do humor e da intenção. 

Mascarados, somos como fantasmas e a ameaça do assalto ou do sequestro não é de descartar. 

Furtiva, escolho as batatas e os ovos. Óleo ainda tenho em casa e não preciso mais. E é melhor 

não gastar, que a freguesia de Aurélio mal dá as caras nesses últimos dias e a gente nem suspeita 

quando é que a pandemia aliviará. 

Já em casa, cato o livro de receitas, herança de mamita, que Deus a tenha livre da falta de ar. 

Também ligo a tevê, por companhia. Se cortan las patatas en láminas pequeñas. O escritor do 

momento estrela o seu quarto de hora de fama no programa de entrevistas. Filmam ele na sala 

da sua casa, que ninguém ousa sair do seu lugar. Também passam as vistas pelo estúdio, que 

mais parece uma bolha de cristal. Se fríen muy despacio en la sartén. Eu nunca o vi mais magro. 

Se o gajo andasse nu… sussurram as m|s línguas ao pé do ouvido interno, lusitanas que s~o no 

linguajar, apêndices vibráteis de deboche e escárnio de uma consciência à toa que, nas piores 

noites, não deixa eu sossegar. Se sazonan y se pasan al bol en donde están los huevos ya batidos. 

Eu nunca o vi mais gordo. Mas a imagem já não era lá aquelas coisas e a palha de aço que 

grudamos na antena acho até que piorou. Se pone todo eso, con el resto de aceite, en la sartén.  

Plantada no sofá, do lado do escritor, majestosa, imponente e inútil feito um vaso da dinastia 

Ming, uma vênus asiática. Quem ele pensa que é, o Borges ou o John Lennon? Fuego rápido y 

dele revolver. Que eu saiba, não privei, ao menos sóbria, com nenhum desgraçado com nome de 

Marcel, mas ele faz o resumo da ópera e conta a minha história como se fosse eu. Inventa que é 

ficção. Mesmo assim, a Igreja fez um escarcéu. É óbvio que a protagonista não atende pelo 

apelido de Fani. Talvez tenha mudado o próprio nome. É um direito de autor. Vasculho na 

memória, mas nunca fui boa fisionomista e foram tantos os que, no bom ou mau sentido, já 

passaram por mim.  Un movimiento de vaivén, un buen malabarismo y al otro lado. Ou eu que 
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passei por eles, porque não me deixaram nem marca, nem saudade, nem rancor. Se me 

restassem dúvidas, não iriam resistir ao jogo de palavras com que encerra a entrevista, 

confundindo as meninas dos olhos e as pupilas ao referir-se ao padre confessor. Do jeito que eu 

fazia para açular o cio adolescente nas aulas de espanhol. La tortilla está pronta, jugosa y 

tostadita, como toda tortilla debe ser. 

Aurélio acaba de atender sua única cliente do dia. Provavelmente alguém que não aguentou. A 

freguesia aumentou desde que ficou cego. O olho é o único órgão sexual cuja penetração muitas 

fêmeas dispensam na hora do vamos lá. O que as mulheres querem é um eunuco visual. Mas a 

peste espantou a maioria delas. Massagem, nunca mais. 

”Lelinho, niño mío, vem que j| est| na mesa! Não vai deixar esfriar. E convida o Titão, que está de 

rechupete e ele vai apreciar. Mas antes vê se lava direitinho essas mãos. Deus sabe em que 

imundícies elas foram se enfiar”. 

A entrevista acabou. A tela mostra os gráficos macabros da curva da doença. Ainda é o vírus que 

vence de goleada. 

¡Puta que lo parió! 

N 

As notícias que recebo de Roma não são alvissareiras. O corona acabou com o turismo, o Papa 

reza para a praça deserta e os cadáveres tingem de luto a alegria do vinho que até ontem fazia os 

convivas cantar. Ex abundanctia enim cordis os loquitur. 

Quanto tempo nos resta até o maldito vírus chegar aqui. Omnia fert aetas. E nós não temos 

suficientes sacadas nem tenores para afastar o mal. Só temos a mandinga e olha lá, 

O pastor anuncia uma visita. Canes timidis mas entendo sua língua. Por isso é que começo a 

transpirar antes mesmo de chegar à catacumba onde ela me espera, porque o assunto é 

confidencial. 

Rainha Branca ameaça Bispo Preto. Assim na vida como no xadrez. Epifania –ainda me recuso a 

reduzi-la ao vulgar apelido de Fani– não frequenta o palácio de pórticos e arcadas. Do outro, o da 

memória, ela não quer sair. Senectus est velut altera pueritia. Mas sua boca é a mesma nas duas 

dimensões. Percebo quando beija o meu anel. Assim beijava o báculo na solidão do claustro do 

convento em que a conheci.  Vão se os dedos na artrite, mas as vontades não. Dicitur ignis homo, 

sic femina stupa vocatur; insuflat deamons      

Não existe a vocação. Minha avó era devota de São Benedito. Acho que pela cor, embora ela 

afirmasse que era pelos milagres da multiplicação dos peixes e dos pães, prodígios para um 

Cristo e não um santo menor. Tanto fez que na crisma mudou meu nome de Lorenzo para 
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Núncio, o que, ao longo da carreira religiosa, me criou mais de uma confusão. Aquilo não era 

alcunha, era uma imposição. Morreu dois dias antes da minha ordenação. Não foi a primeira vez 

que duvidei da existência de Deus. Fallacia alia aliam trudit. 

Rainha Branca ameaça Bispo Preto. Fani me trouxe um livro de presente. Desde sua adolescência 

não dá ponto sem nó.  A obra é candidata ao Index Librorium Proibitorium, o que é uma honraria 

literária nestes tempos sem Deus.  O que ainda me salva é o anonimato, mas sei que ela é capaz 

de dar nomes aos bois. Hipócritas os dois. Eu chamo caridade o que ela denomina de pensão. E 

ainda tem o desplante de carregar consigo o meu pastor. Me deixa órfão. Não há dinheiro que 

pague o perfeito silêncio de um interlocutor. 

Mas senectus est morbus. Se a doença me pega, não vou lhe resistir. Epifania é uma alcunha 

apropriada para o anjo da morte.  Ela disse que o filho é a minha cara. E até trouxe um retrato. Eu 

não quis conferir. Com vírus ou sem vírus, estou perto do fim. 

Só me resta buscar algum refúgio amável nas lembranças do tempo em que eu era seu padre 

confessor. Jejunus stomachus raro vulgaria temnit. A Irmã Sandra que se prepare para a noite. 

Deverá repartir o cabelo em duas tranças, vestir saia xadrez, calcinha de algodão e blusa branca 

um número menor do que o normal, meias até os joelhos, sapatinhos discretos… O rosto sem 

pintura, mas com uma expressão que poderá adquirir na inspiração de uma atenta leitura da obra 

de Nabokov que envio em anexo. Deve entrar sem bater. Episcopus dixit. 

S 

Querido Marcial: 

Me acho no direito de não ser obrigada a te chamar Marcel. Tanta coisa mudou, mas isso não. A 

fogueira que ardia em meus cabelos e queimava tuas mãos já se extinguiu. Manter o fogo acesso 

à força de corantes não chega a ser um dos ossos mais duros da minha profissão. Até no ateísmo 

militante eu tive que fazer algumas concessões. Hoje frequento a igreja –jamais a sinagoga– em 

rituais semanais de corpo presente, mas não de coração. 

Porém, algum resquício permanece das madrugadas em que dávamos pressa às urgências da 

carne para, livres dos corpos castigados no desconforto de um colchão miserável, poder logo 

sentar ao pé da cama, jogar conversa fora, que era o nosso jeito de nos fazer o amor.  Lembro das 

nossas vãs filosofias entre as quais, recorrente, surgia a inconveniência do teu nome para um 

autor surgindo dos rescaldos de uma ditadura militar. Não acredito que Marcel, que me parece 

um tanto afeminado, possa ter sido minha sugestão. Mas a memória nunca foi o meu forte, o que 

não deixa de ser um benefício na minha atual condição. 

Às vezes me pergunto como seria hoje a nossa relação. Divago, que a quarentena admite apostar 

no jogo da imaginação. Teria dado certo? Não nasci para ser a grande mulher por trás de um 

grande homem e me anular exercendo essa função. Talvez o desafio funcionasse como incentivo 
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e eu também escrevesse o livro de memórias que ainda estou a me dever. Lembranças 

inventadas, creio eu, que a minha memória…  Acho que j| falei. 

Ainda prefiro as vitrinas das livrarias às de lojas de roupas ou de cosméticos, que visito por 

obrigação. Nem o curso de Letras conseguiu dar um fim na minha paixão pela literatura. Pelo 

visto, nem nas tuas veleidades de escritor. Reconheci teu rosto no retrato da contracapa de um 

livro e mais tarde, nas páginas, encontrei a obsessiva história da tua professora de espanhol. 

Tenho a vaga lembrança de ter colaborado com algumas opiniões na origem desse texto, mas já 

disse que a minha memória… Esqueci. 

Quando nos afastamos, depois da formatura, casei com Isidoro, um arquiteto muito competente 

em qualquer construção que não fosse a de uma relação. A nossa desabou. Falha nos alicerces ou 

no cálculo da estrutura de sustentação. Eu queria um filho, que levaria teu nome, e ele me trouxe 

um cão. Por aí dá para tirar a temperatura do nosso casamento. E ainda a suspeita de que tivesse 

um caso com a terapeuta, que, em séculos de análise, pouco e nada adiantou. 

Por não ter teu endereço encaminho esta carta ao editor.  Já escrevi várias outras sem resultado 

algum. Espero que esta te chegue e que te encontre com a saúde em dia, dadas as circunstâncias. 

Eu estou me cuidando. Saio de casa só quando acaba o vil metal. Tenho que me virar. O corpo a 

corpo é um risco que preciso assumir. 

Queria te encontrar, jogar conversa fora, que era o nosso jeito de nos fazer o amor. Se os corpos 

o exigirem, meu colchão melhorou. 

Sandra 

I 

Prescrição da analista: falar de mim na terceira pessoa. Óbvio que singular. No meu caso, uma 

única personalidade já é até demais. Um prato cheio para alimentar as fomes lacanianas da 

doutora, vício profissional. O que sei de Lacan é que foi um sogro generoso. Nem quero saber 

mais. Transferências à parte, costumo fantasiar com a Dra. Ana no divã. Não deve ser difícil me 

afastar de mim mesmo. É a reação que provoco ao natural. 

Se estou – ou se Isidoro está- aqui e agora, é pela solidão. E também pela falta de conhaque, que 

a garrafa que ele tinha escondida no armário já secou. Alguém falou desse bar clandestino, num 

porão, furando as proibições da quarentena. Fez lembrar da lei seca, que inspirou tanto filme de 

ação. A verdade é que cai bem melhor um bom gole de conhaque do que uma colherada de 

|lcool em gel. Ent~o… 

Posso lhe oferecer mais uma taça? É um clássico, não é? O freguês que só quer alugar um 

interlocutor, de preferência mudo, sem a mínima intenção de penetrar qualquer outro orifício 
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que não seja o do ouvido. Sempre sai mais em conta que a sessão. E ajuda tanto quanto, pode 

crer. Por mim, preferia trepar com a Dra. Ana e me confessar com você.  Não leve a mal. 

Aliás, vamos manter a distância regulamentar. Me incomoda uma tosse persistente e ando com 

falta de ar. Talvez seja só pânico. Me apavora a ideia de acabar os meus dias, por mais tristes que 

sejam, entubado num leito de hospital. 

Chegando em casa, Isidoro encontrou o bilhete preso com alfinete na maçã de cera que 

arrematava a natureza morta exposta na fruteira. Fruto proibido de vergonhosa vermelhidão. 

Dependendo do dia, era o mamão ou a pera que mereciam destaque. Semáforo perfeito dos 

humores de Sandra. Mas ele era um idiota quando se tratava de interpretar sinais. “Take easy, 

Isi”. Apenas três palavras no bilhete. Se pelo menos fossem aquelas do bolero: “Cómo me 

gustas”. Mas é claro que n~o. Sandra o abandonou. Ela almejava um filho, que chamaria Amílcar. 

Mania de anagramas, que para isso servem os cursinhos de Letras. Para isso e pouco mais. Mas 

eu…, quer dizer, Isidoro… ele abominava a simples intenç~o de procriar. N~o perdoava seus pais. 

Então arranjou um cachorrinho, um filhote de pastor alemão. Uma gracinha! Quais as chances 

reais dele ser descendente direto do cão lobo de Johanna Bormann ou da cadela Blondi? Mas 

Sandra os enxotou, como se fossem eles (Isidoro, o cachorro) que tivessem descarnado, em 

Auschwitz, os ossos insepultos dos seus bisavós.  

Larguei o filhote no portão de um convento. Um cartaz anunciava que aceitavam doações. 

Cheguei em casa e achei a maç~, o bilhete… Sandra n~o. 

Procurei algum consolo numa viúva de marido insepulto que me devia um favor. Foi mais 

curiosidade que vingança. Era nissei a moça e eu tinha ouvido falar que a mulher oriental tem a 

vagina aberta na horizontal. Mas Romi era normal. 

Então, nos encontramos na próxima semana? Imagino que sua agenda seja muito apertada. Mal 

casadas e viúvas, solteironas e pederastas disputando, a tapa ou beliscão, seus dotes e atenção. E 

agora mais eu. Mas talvez tenha menos tarado em tempos de pandemia e possa me encaixar. 

Ainda não acostumei com esse negócio de terceira pessoa. Vou ter que praticar. 

 

OITO OPÇÕES PARA A ESCOLHA DE UM FINAL 

R. 

O medo de sair da quarentena é o que me retém. Sei que o vírus me espreita, mas preciso me 

arriscar a viver. Mais dia, menos dia, a casa vai ruir. Ainda escrevo um bilhete. Deixo no aparador, 

junto à carta da ruiva que, pela primeira vez, não destruí. Arrumo a mala e saio porta afora. O 

mundo ainda está aí. Jogo a máscara fora. Prefiro respirar. Custe o que custar. Cães e gatos 

tomam conta das ruas e na esquina me espera um pastor alemão. Eu me deixo guiar. 
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A. 

Hoje a mãe tirou o dia para me azucrinar, como se não bastassem as notícias das mortes no 

jornal. Quem mandou não abortar? É muita cruz para eu carregar. Tento me fazer de surdo, além 

de cego, mas já é fingir demais. Tudo ela leva a mal. Síndrome de abstinência, deve ser. Com a 

história da peste, ninguém vem visitar. Cretino como el padre. Mentira, digo eu. Ela nem sabe de 

quem engravidou. Vai ver que estava de costas na ocasião. Se o vírus por acaso me levar, não vai 

nem conseguir se sustentar. Ela que pensa. Eu confio na força e na habilidade das minhas mãos, 

que vou logo fechando em volta do pescoço da megera e começo a apertar. Em dias de síndrome 

respiratória aguda, ninguém vai suspeitar. Batem à porta. É Romi carregando uma mala. Não 

resisto ao gracejo: vou de mala a pior. Titão é testemunha, mas nem sabe falar. 

E. 

Em sonhos muitas vezes se encontra a solução que a vigília nos nega. La vida es sueño, ya dijo 

Calderón. Depois de tanto escuro, veio a luz. Um lampejo no meio de um banal pesadelo e 

consegui lembrar do gajo aquele que escreveu sobre mim. Foi meu aluno séculos atrás. Já não 

tenho mais dúvidas de ser a fonte da sua inspiração. Um aluno medíocre que pousava seu olhar 

nos meus lábios, talvez para tentar captar os truques da pronúncia da língua espanhola. Seu 

nome era Marcial, se lembro bem. Nunca esteve no rol dos convidados a embarcar na minha 

cama. Vai ver que foi vingança o que escreveu. Não celebrei a descoberta. Más bien me 

aborreceu. Lelinho levou as culpas. É isso que costuma acontecer. Mas o coitado gosta de 

apanhar. Tanto assim que responde as agressões com a meiguice do seu olhar mais parvo que o 

habitual. E ainda ensaia um carinho segurando meu colo entre suas mãos. Batem na porta, mas 

eu já não ouço mais.  

T. 

Prefiro a alcunha de Lobo da Alsácia, porque Pastor Alemão pode dar lugar a mal entendidos de 

cunho religioso dos quais tento me abster. O vírus não me afeta e consigo passear, quase sempre 

sozinho, pelas ruas e praças desta cidade em pânico. Há cadáveres empilhados nos becos. Os 

coveiros não dão conta da demanda. Abrem covas em série, como se fosse uma linha de 

produção. E os cães farejam o que restou dos donos com fidelidade e devoção. Eu não. Cumpro 

algumas pequenas tarefas para justificar minha ração. Agora, por exemplo, vou escoltar uma 

cliente do meu amo que me aguarda na esquina. Mas ela está de mala. Mau sinal.   

N. 

Quando a praga era apenas uma ameaça geograficamente distante, “alta a longe cognoscit”, 

confessei ao meu pastor o receio de que a doença fosse um castigo divino, por estarmos vivendo 

em uma Sodoma global. Ele chutou um cascalho, gesto que eu traduzi como significando “qui est 
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sine peccato, primum in illa lapidem mittat”. “Mea culpa”, conclui. Ele franziu o focinho, n~o sei 

se concordando ou se foi uma mosca que pousou. 

Hoje não tenho mais meu interlocutor. Já não oficio missa e o vírus bate à porta da igreja, ateu, 

desafiador. Desse jeito, isolado, a fobia do claustro me pegou. Apenas a Irmã Sandra, com os 

seus falsos hábitos cobrindo as fantasias, convence o velho frade que assumiu a portaria. Ele faz 

vista grossa, apesar da miopia, e deixa ela adentrar. 

Dos disfarces da Sandra prefiro o de enfermeira. Qui furtim accipit, palam exsolvit. Mas nem 

sempre estou a fim. A idade cobra em brios o excesso de desejos daquele que pecou. Unius 

peccata tota civitas luit. Então, só conversamos. Ela é uma moça lida e eu gosto de lidar. Outro 

dia enxergou o tal livro proibido na minha mesinha de cabeceira. Me disse que já leu, que quando 

era jovem conheceu o autor. Ao que tudo indica, n~o me identificou. “Grazie Dio”, digo eu, e lhe 

pedi um enema para acabar de vez com a constipação.  

S. 

Marcial/Marcel: 

As coincidências são a minha religião. Decidi botar fora o que ainda restava do Isidoro após a 

separação e, no meio de projetos amassados, achei teu endereço. Estava numa planta rabiscada 

com os códigos, para mim insondáveis, do que parecia ser um cálculo estrutural. Que chamem de 

destino ou do que for. 

Esta é a última carta que te envio antes de partir na expedição de caça em que confio que sejas 

meu troféu. Ainda dá tempo de consertar o erro que cada um de nós cometeu ao casar. Vou só 

aguardar que afrouxem as regras do isolamento social e que seja novamente permitido andar na 

rua, abraçar, beijar e tudo mais.  

I. 

Não vou tirar a máscara em respeito ao amigo. Posso estar transmitindo a infecção. Estou 

cansado e com febre. Cabeça, tronco e membros, tudo dói. Acho que me pegou. Se for culpa 

daquela japonesa, eu sou merecedor. Somos os dois. Não conheci o marido. Acho que é escritor. 

Trabalha num anexo que mandou construir como se fosse um dente transparente, avançado da 

casa, pairando sobre o cânion. Não sei quem projetou. A pedido da esposa eu vistoriei a estrutura 

um dia que ele não estava. Aquilo vai ruir qualquer dia desses. Eu prometi segredo para a futura 

viúva. Mas tudo tem um preço. Ela já me pagou. 

M. 

Na ociosa solidão da quarentena elaborei esta trama. Ficção sobre ficção. Criei cada uma das oito 

personagens e mais o Orientador. Afinal, todo autor é um pouco semideus. Há sempre uma 
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pitada de autobiografia voluntária e alguma outra pitada que vazou. A bolha de cristal pendurada 

no abismo, por exemplo, esse ventre translúcido em que se debate o feto do escritor, é um 

desejo antigo, quase uma fixação. Nascer/morrer na escrita é vocação. Chego a ouvir o metálico 

queixume dos tirantes cedendo, cesariana do vidro se rasgando em estrias, os deslizes da escarpa 

em erosão, e não mais me seguro. Lá vou eu!    
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s velhas sabidas hão de dizer que com o dom da premonição não se permite 

brincadeira. Os que preferem a justiça terrena defenderão que um homem nascido 

para a dedicação aos seus apenas descansa no cumprimento de sua sina. Razão 

qualquer que se dê, porém, acomoda quem ouve pela primeira vez o berredo do 

prefeito Olívio Eutalha pelas ruas da cidade de Santo Saí, despertando os conterrâneos num 

cacarejar medonho, mas sem abalar aquelas almas já habituadas ao cotidiano clamor. 

Indignando os galos da manhã, anuncia com sua garganta rouca pelo tempo o irromper do sol, 

rondando pelas alamedas até que se complete o amanhecer. Os mais compreensíveis hão de 

dizer que trabalho feito melhor, só pela própria natureza. Já o prefeito dirá que o flagelo exculpa 

e honra os querelados. Todos admitiam, no entanto, aquela pena como o produto cabido por seu 

falho tino. 

Aconteceu que, há anos idos, quando a calmaria rotineira não surpreendia a cidade no 

transcorrer de seu fado de acordar com os galos, trabalhar com os burros e dormir com os 

passarinhos, o prefeito Olívio Eutalha despertou numa manhã certo do presságio apenas 

anunciado em seu sono. A reminiscência do sonho o aturdia de modo que não andava sossegado 

nas ruas da pequena cidade, onde os animais se exibiam na mesma constância que os 

transeuntes, coisa inconcebível diante de seu novo pavor. Esquivava-se de uns e outros na rua, 

trocava de calçada às vistas dos amigos de tão longa data, de maneira que logo teve de explanar 

seu modo antip|tico incomum. “N~o é tu”, dizia a uns, “N~o s~o vocês”, dizia a outros. “S~o as 

galinhas”, dizia a todos. Afirmava de pés juntos e m~os em rogo a lisura dos disparates 

proferidos, baseados num sonho tão lúcido quanto o dia em decorrência, tão rememorável 

quanto o dia da criação do mundo. 

Desenvolvera o dom da premonição, dizia, na fatídica noite de abril quando lhe foram desvelados 

os intuitos perversos das galinhas daquela cidade, que ideavam tomar o lugarejo todo para si, 

fazendo dos homens temerosos por suas vidas. “J| no meu primeiro sonho inaugural como 

servente das vistas videntes do futuro”, ele falava alto, revolvendo os braços ao tentar estimular 

o terror nas faces de seus ouvintes, “Deus me mostrou o que há de vir pelo ciscar maldoso dessas 

criaturas”. Tramavam artimanhas, as diabas, e debochavam deles diante de suas sand|lias, 

ciscando o chão como fazem os touros antes do ataque. O alvoroço do prefeito ante qualquer 

cacarejo e suas maldições às destemidas que se acercavam mesmo que a plenos pulmões 

ameaçasse depená-las, acabou por despertar a curiosidade do povo quanto a suas juras 

premonitórias. “Uma vis~o do futuro é diferente de um sonho comum”, explicava, para 

convencê-los de pronto, “Porque no sonho n~o te doem os braços com as bicadas das galinhas”. 

Contou que, naquela noite, durante sono tão aterrador, foi-lhe revelada a imagem da cidade 

tiranizada pelos galos e galinhas, enfim libertos do fado mundano de serem servis doutras 

criaturas. Investiriam à princípio, segundo seu conhecimento futurístico, na calada da noite, 

bicando orelhas e ciscando em costas nuas até a carne viva brotar cruenta. Com o tempo e a 

sanha impune gradando em seus interiores, atacariam à clara luz do dia, desraigando olhos para 

A 
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suprir a suculência ausente do comum milho seco. Afrontariam sem qualquer temor, armariam 

arapucas aos que se escondem, envenenariam com suas carnes pútridas pela impiedade os que 

insistissem em enfrentar suas ofensivas. Não tarde, seriam possessoras de Santo Saí, fazendo 

dos homens submissos à seus intentos, das mulheres serviçais de suas ânsias, e das crianças 

detentos de seu mais puro maltrato. 

Tendo uma brecha de recontar o fadário popular ante a supremacia galinácea, fazia-o 

acentuando o barbarismo do presságio, a fim de legitimar a tamanha aversão que sentia no topar 

com seus algozes. Saltitava como se descalço em brasa quente ao perceber as aves se abeirando 

de seus pés, trepava nos bancos e murados até que fossem bem longe de sua fraqueza, bravejava 

conhecer os segredos cacarejados umas às outras, e arremessava britas nos galos a declarar o 

despontar do sol todos os dias. Não pelo mero devaneio que Olívio Eutalha se empenhava em 

fazê-los crer, mas pelo feitio amalucado para com os pobres animais tão medrosos quanto ele, 

que em nada sua gente lhe deu crédito. Riam-se por dentro ao ouvir sobre sua centelha, 

segurando o mijo para evitar que a comédia os fizesse molhar as próprias calças. À surdina das 

taipas de suas casas e dos botequins não frequentados pelo alcaide, eclodiam as gargalhadas e 

remedavam sua apreensão diante das galinhas que aqui e acolá se viam. 

O prefeito, mesmo dessabido sobre as paródias em seu tributo, reparava na mansidão dos 

compatrícios apesar da iminência do terrível vindouro, de modo que procedeu só seu plano de 

impedir a dominação galiforme. Criminaram-no logo, portanto, pelo que se achou naquela 

manhã de meio abril, quando o povo acordou na estranheza da quietude dos galos. Deixando 

suas casas ao debutar do novo dia, deram com as fuças nas aves todas tombadas no infinito 

folgar, tenras ao toque do fenecimento, quando não depenadas ao exibir o fel assassínio. O 

prefeito Olívio Eutalha, enfim desprovido de seus temores, ia pelas ruas saudando os conhecidos 

pasmados pela visão e assobiando o livramento de não ter inimigos que se saiba. A bonança de 

sua passeata, contudo, não resistiu aos gritos acesos dos homens que seguiam sua marcha 

ameaçando seu coro e pelos. 

Encafuou-se por detrás das paredes da prefeitura, rogando aos sentinelas da rua que o viessem 

resguardar, conter quem se acercasse com paus e pedras em punho. E apesar das promessas de 

injúria terem durado lá seus dias, logo os homens se dissiparam na investida e tornaram ao 

cotidiano exigente de recursos que comutassem as galinhas faltantes. Calhou que, sem demora, 

sentiram do que a falta duma só galinha é capaz: não lhes afligia apenas a saudade do 

despertador matinal, ordenando o dia à sua precisa maneira, mas também a carência de víveres 

dos quais se abastavam, fazendo das refeições ainda mais insossas. Logo perceberam, também, 

que as plantas em suas hortas feneciam cheias de furos de lagartas, tornando-se morada e 

manjar de rugas e besouros, todos insetos cujas infestações, eram as galinhas e seus bicares 

insistentes que refreavam. 
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O prefeito, cuja prévia placidez de se safar das galinhas já não o acompanhava há muito, 

angustiava-se de ver o pão faltando pro café da manhã, o prato do almoço tomado por alfaces 

esburacadas, os pêssegos do lanche infestos de larvas. Reconhecia seu delito na precariedade do 

sustento, no desalento das faces dos granjeiros, dos que viviam de lavrar e dos que viviam de 

quem lavrava. Na padaria, já não recebia o melhor pão, fresco e quente do recém desenfornar, 

mas aqueles já ressequidos do passar do ponto; já não era bem acolhido nas missas dominicais, 

mas com olhos revirados de ira contra seu assento solitário na capela. Constatou seu agir 

precipitado ao envenenar as galinhas da cidade, fundamentado num sonho miserável que não se 

manifestou como prometido. Assim, admitiu seu encargo e, empoleirando-se numa cadeira 

defronte { prefeitura, bradou aos seus que o viessem ouvir, que se redimiria: “O dia da remiss~o 

dos pecados”, anunciou. 

Esperava ter a chance de ser absolvido, eximir-se de seu lapso e compensar aos conterrâneos. 

“Compro galinhas pra todo mundo”, clamou aos que se apinharam em curiosidade, “Faço de 

Santo Saí, o Santo Saí de perto das galinhas”. O povo admitia que, reconhecer a falha era o 

mínimo, quitá-la era imperioso. “Pois compre as galinhas”, gritavam uns, no que outros 

pleiteavam que n~o só pela carteira se sanam as dívidas. “Escolham o preço que eu pago”, Olívio 

Eutalha dizia, ao mesmo tempo que rezava por uma quantia modesta ou, adendo o custo da má 

conduta, teria a alma empenhada pelo resto da eternidade. Muitos argumentos nutriram a 

contenda: uns diziam que o prefeito Olívio, além de oferecer novas galinhas, deveria se 

encarregar de suas salvaguardas, inaugurando um cartório de registro das mesmas; outros 

diziam que o depurar do prefeito era engolir do mesmo que tragaram as galinhas, ou a ele seria 

vendido apenas o sobejo das colheitas, suprimido da carne e dos ovos das novas aves que se 

achegassem. 

Entre ideações de uns e outros, a discussão se apaziguou num consenso, e um mandatário do 

povo elevou a voz ao ofertar a sentença, ouvida e aceita por Olívio Eutalha como o puro condigno 

de seus atos. Os granjeiros recolheram as penas que ainda se achavam esparsas pelas ruas da 

cidade, e que as costureiras as bordaram ao longo dum saco de estopa, no pobre enfeitar 

carnavalesco da justiça. Encobrindo seu tronco até a metade das coxas, o novo traje do prefeito 

era um quinhão do aresto de devolver ao povo o que se perdeu, de ser o galo da manhã e as 

galinhas da tarde, de cumprir os encargos daqueles massacrados pela sua insensatez. E, assim, 

deu início ao tormento que muito bem acolheu como tarefa primordial enquanto prefeito: 

acordar todas as manhãs antes de o sol nascer e vozear pelas veredas de Santo Saí o irromper do 

novo dia, remedando tão grotesco o cacarejar dos galos que, à princípio, fazia-os todos 

despertarem no relembrar do rancor para com ele. 

Aquietaram e relevaram com o tempo, porém, não apenas pelo habituar de seus gritos rasgados, 

mas por vê-lo tão bem se prestar à sanção. Olívio Eutalha percorria Santo Saí a velar os pomares 

e as hortas, extirpando do seio das plantações mais diversas as larvas, as rugas e os besouros, 

amarrotando-os entre seus dedos como os bicos das galinhas, e assim assegurando os pães da 
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manhã, as alfaces do almoço e os pêssegos da tarde. Sem chapéu a refrear o quente do sol no 

lombo nem guarda-chuva que evitasse o fedorão de sua roupa de penas abaixo de mau tempo, 

não restringia sua senda: saía com a mesma vontade no decorrer da semana, aos sábados, 

domingos e nos feriados santos. Os encargos que o prefeito não podia conceder, a carne e os 

ovos, faziam suas faltas, mas eram minúcias diante do contento de vê-lo arcar com o que lhe era 

devido dentro de sua farda bordada em penachos. Alguns hão de dizer que o acaso é certeiro, e o 

próprio homem designa seus flagelos. Outros defenderão que não há melhor instrução ao tolo do 

que o suplício. Nenhuma justificativa que se dê, porém, acomoda quem ouve pela primeira vez o 

berredo do prefeito Olívio Eutalha pelas ruas da cidade de Santo Saí, sucedendo em sua sina de 

despertar os conterrâneos num cacarejar medonho, mesmo que há muito as galinhas já tenham 

retornado àquele cotidiano. Junto dos novos galos da manhã, anuncia com sua garganta rouca 

pelo tempo o irromper do sol, rondando pelas alamedas até que se complete o amanhecer. 

Muitos hão de dizer até que o ofício praticado com tanto esmero o fez melhor que a natureza. O 

próprio prefeito dirá que o flagelo exculpa e honra os querelados, e sua incumbência será paga 

até que as penas lhe aguentem. 
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homem pisou algo brando e mole e, em seguida, sentiu a picada no pé. Saltou 

para frente, e ao se voltar com um palavrão, viu a jararacuçu que se recolhia sobre 

si mesma; preparava outro ataque. Deu uns passos adiante, mas outra vez sentiu o 

pé apoiar-se em matéria flácida, indevida. Cruzeiras andam sempre aos pares, 

dizia o velho Tibúrcio, para quem não havia segredos no universo. Teriam as jararacas o mesmo 

hábito? 

Duas picadas em sequência, uma em cada tornozelo, o fizeram cair ao solo, de onde pôde 

acompanhar, atônito, a lenta retirada de suas agressoras pastiçal adentro. Eram das grandes. 

Mesmo que o sol já se encaminhasse para o poente, o calor era ainda sufocante. Tinha a camisa 

empapada de suor. Dores agudas irradiavam-se pernas acima. Percebeu marcas de duas 

mordidas na perna esquerda, quatro pontinhos de onde escorria sangue em abundância, e áreas 

amplas de pele enegrecida. Na direita, o golpe havia sido por trás, as marcas não estavam 

visíveis. 

Sentia-se paralisado, derrubado também pelo medo. Sabia que precisava voltar rápido à sede da 

fazenda e, dali, correr até a cidade, rezando para encontrar o soro adequado no modesto posto 

de saúde local. Caso contr|rio… 

Deitado, não conseguia enxergar o cavalo. Apenas o céu imenso e azul sobre si. Tentou erguer-

se, mas suas pernas em fogo não queriam atender ao seu comando. 

– Alguém acuda! – gritou, sem esperanças. 

Nenhum peão viera por ali. Ele é que tinha embestado de ver de perto a plantação e inventara de 

cortar caminho pelo pedregal. Logo hoje, que havia deixado de lado as botas por causa do calor. 

Até haviam mangado dele, pois a lavoura era para os lados da vila: 

– Isso é desculpa pra ver a Chininha! 

Mas ele não era homem de frequentar puteiros. 

Aos poucos, o terror e a paralisia foram cedendo à urgência de sobreviver. No entanto, as pernas 

fraquejavam, não conseguia se firmar. Movendo os braços, começou a arrastar-se de volta à 

trilha, de onde – avaliava agora – nunca devia ter saído. Não sem proteção. 

O passaredo começava a recolher-se, procurando abrigo para a noite próxima. Mugidos distantes 

rompiam de quando em vez o silêncio das quebradas. Quero-queros defendiam seus ninhos com 

gritos de alerta agudos e ritmados. 

O homem, que se arrastava pelo chão duro e empedrado como se nadasse de costas, amassava 

com o torso rosetas, pedriscos, insetos, gravetos. Sentia na pele o riscar de pequenas lâminas 

impiedosas. Arranhões, picadas e arrepios marcavam-lhe as espaldas. 

O 
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A perna direita também começava a mudar de cor, tomando um tom cinzento ou azulado. Ou 

seria efeito do cair da tarde? 

O cavalo estava longe, sob as árvores do capão, e o postinho de saúde já devia estar fechando. 

Nesse ritmo, no mínimo perderia a perna esquerda, já arroxeada e coberta de bolhas. Se não 

conseguisse montar no baio, arriscava morrer ali mesmo. 

Imaginou que não teria um velório de aturdidas tristezas. Talvez sua morte até contribuísse para 

apaziguar os ânimos da família, dando razão, por caminho inesperado, a uma das partes em 

confronto. A cunhada diria que havia sido um castigo de Deus e o irmão insinuaria, com maldade, 

que as cobras teriam morrido primeiro. Se a amiga Chininha despejasse alguma lágrima no 

enterro, suspeitas injustas se confirmariam para todo o sempre. 

À contraluz, a colina salpicada de pedras – cobertas pelo verde prateado dos liquens -, com 

nesgas de terra escura brotando dentre elas, parecia também o dorso de uma enorme 

jararacuçu. Aquela coxilha devia ser a mãe de todas as cobras. 

Sentia fisgadas da cintura para cima, calafrios. Ansiava por um gole d’|gua. Ouviu o relincho 

incomodado do baio e teve medo que o animal atado à cerca também estivesse ameaçado por 

serpentes. Reorientou o lento arrastar-se para os lados de onde ouvira a montaria. No céu, que já 

se apresentava mais anil, as primeiras estrelas tinham um brilho embaçado. Como se havia 

formado aquele nevoeiro num dia tão claro? 

Enxergou junto ao alambrado o vulto do cavalo, inquieto diante de sua aproximação de modo tão 

fora do comum. Falou com ele para acalmá-lo: 

– Eia, baio, eia. 

Tinha os braços cansados e as pernas anestesiadas. Não conseguiria montar. Ouviu mais forte o 

patear do garanhão. Assustado, ele se movia lateralmente de forma perigosa para quem 

pretendia abordá-lo arrastando-se. 

– Oooô, oô! 

Pensou que soltá-lo poderia ser o seu escape. O animal tomaria o rumo das casas e, chegando 

sem cavaleiro, tratariam de sair a procurá-lo. Movimentou-se em curva para contorná-lo e poder 

afrouxar as rédeas. 

Com esforço, pois sentia fortes dores no peito, sob as costelas, conseguiu desatar o nó que 

prendia o cavalo no palanque da cerca, a meia altura. Ainda teve forças para gritar com ele: 

– Xô, baio, xô! 
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O bicho desandou a correr e o homem sentiu-se aliviado. Veio-lhe à boca um gosto adocicado de 

sangue. Ou, talvez, canela: um gosto de cuca de banana com crosta de canela. Da cintura para 

baixo, não sentia mais nada. 

Estava muito cansado. Os braços formigavam. Sorveu, esperançoso, a calmaria da noite. Não 

ouvia mais o trote fugidio do baio, talvez já estivesse bordejando o açude. Um boi mugiu ao 

longe. Perto, só escutava o cricrilar dos grilos. Pensou ouvir um som de sanfona, alinhavando 

uma melodia triste. 

Dominado pela exaustão, recostou-se no alambrado. Precisava descansar. Fizera esforço demais 

para subir a colina. Mordiscou uns talos de capim para aplacar a sede. Seria melhor que viessem 

buscá-lo de camionete. A dor no braço esquerdo estava cada vez mais forte e ele agora sentia 

frio. 

Repentinamente, viu o campo inundar-se de vagalumes, num bailado aleatório. 

O anoitecer no pampa sabia ser bonito. 

Pensou enxergar, lá no alto, o cruzeiro do sul. Depois, pouco a pouco, um véu foi cobrindo a 

luminosidade das estrelas, que boiavam como candeeiros de prata no azul profundo do infinito. 

(livremente inspirado no conto “À deriva”, de Hor|cio Quiroga,  

do qual se surripiou as duas primeiras frases) 
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