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Dois anos separam esta edição da Chama da 
anterior, mas, considerando como nossa percepção 
do tempo tem se distorcido – efeito colateral do 
vírus e do verme –, a impressão é a de um intervalo 
ainda maior. Nesse ínterim, muita coisa aconteceu  
e tem acontecido, nos planos coletivos e individuais. 
Em contraposição ao arraso que a Terra vem 
sofrendo ano após ano, a família da Chama, literal  
e figurada, cresce, o que nos dá força – juntamente 
com os recentes movimentos da fatia desta mesma 
Terra que não é plana e muito menos chata –  
para vislumbrarmos, enfim, uma possibilidade de 
luz no fim do túnel. A convite assim, nenhuma 
fagulha, centelha ou chama que se preze poderia 
recusar. E não recusaremos mesmo. 

Ainda em 2020, naquela época em que acreditá-
vamos que a poeira pandêmica não demoraria 
muito a baixar, lançamos o chamado de textos 
autorais para esta edição. Recebemos muitas 
inscrições, das quais 234 foram validadas.  
A avaliação desse número de textos, por si só,  
já seria consideravelmente trabalhosa. Naquelas 
circunstâncias, então, todo o processo seletivo pediu 
licença para se prolongar. E não seríamos nós, 
responsáveis por uma revista de criação literária, 
quem lhe iríamos negar esse direito. Tomamos 
nosso tempo e deixamos o tempo nos tomar.

Assim como no número anterior, em que não 
havíamos predeterminado nenhum eixo temático 
para a revista, desta vez, iniciada a leitura dos textos 
inscritos, também deixamos que as vozes fossem 
falando por si, tanto isoladamente quanto no 
conjunto que, pouco a pouco, ia se delineando.  
À medida que avançávamos no processo, a justapo-
sição dos textos que selecionávamos, como uma 
constelação, começava a formar um desenho mais 
nítido, cujos traços, desta vez, são guiados por dois 
temas principais, urgentes e interpenetrantes: 
anticapitalismo e estranhamento.



Preto Matheus, concretiza a denúncia contra  
o necrocapitalismo que, segundo o próprio artista, 
“em nome de metas macroeconômicas e micropes-
soais,  […] justifica a morte e condena a vida”.  
Já o talento generoso de Leonora Weissmann conta 
com uma pesquisa artística e pessoal que não raro 
toma rumos estranhamente familiares a essas 
questões. Por fim, Alexandre Junior estende seu 
olhar pela paisagem, literária ou não, percorrendo 
virulências e esperanças.

Ao mencionarmos que a família da Chama 
aumenta, é preciso também explicitar o que toca 
diretamente a revista. E é com alegria que anuncia-
mos que neste número nossa equipe ficou maior, 
melhor e mais rica com a chegada de Samara 
Coutinho como coordenadora editorial. Com sua 
experiência no campo da edição, tanto em sua teoria 
quanto na prática, a presença dela foi fundamental 
para retomarmos com determinação os trilhos da 
publicação, em meio a tantos desvios que as 
circunstâncias vinham impondo.

Além disso, a editoria de poemas contou com  
a parceria de Thiago Pimentel, que aceitou o convite 
para ler e selecionar os textos juntamente com a  
Val Prochnow. Thiago trouxe, especificamente para 
este número, sua experiência como leitor, tradutor  
e estudioso de literatura, promovendo trocas 
importantes acerca do tema. 

Desejamos uma boa leitura desta Chama que 
continua sendo de vocês, com a boa expectativa de 
que, na próxima edição, já teremos superado a parte 
mais difícil deste desafio diário de respirar em 
tempos de crise – superação para a qual a literatura, 
hoje como sempre, será poderosa aliada.

Xs editorxs
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Enquanto dançamos 
ao redor de seus medos

Pedro Bomba

Atenção, companheiras e companheiros da América Latina, aqui é 
uma mensagem sobre o mundo. Convoco-lhes a imaginar o momento  
em que romperemos as ruínas, limparemos os escombros. Não estamos 
em guerra. Estamos em guerra, a menos que o primeiro mundo queira 
nos massacrar, a menos que os governantes latinos, assim como nós, 
queiram nos massacrar fincando estacas em nossas vidas, a menos que os 
ricos queiram a exploração no lugar da vida. E eles querem, todos querem. 
Estamos em guerra, companheiras e companheiros. O lugar que estamos 
precisa de uma saída, uma fresta, uma brenha. Explico-lhes: a brenha é a 
brecha que teremos para assolar as noites dos poderosos. Que eles não 
durmam ou durmam com essa. Que a mão da justiça e da revolta surja 
para enfiar cada dedo na goela dos poderosos para que eles vomitem em 
suas vestes, para que comam da própria merda que produzem.

Aqui por onde há fala, não retiro sequer uma palavra, não contém 
pausas daqui de onde falamos. Digo: estamos criando uma estratégia 
política na nossa terra capaz de mudar nossas vidas. A partir de agora, 
decidimos em conjunto que não mais daremos alimento ao medo. 
Cortamos todas as refeições do medo e o amarramos na entrada de nossa 
terra. Ele está lá, o medo, sem comida, sem água. Deixaremos até o dia 
que seque por inteiro, sobrando apenas seus sapatos. No lugar, porém, 
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estamos alimentando nossas raivas. Levando à raiva três refeições ao dia  
e à noite cantamos à raiva para que ela se acostume com nossas vozes, 
para que identifique seu povo, sua terra. Cantamos todas as noites para 
que a raiva cresça cada dia mais, para que ela se levante com suas pernas 
firmes e consiga caminhar. Assim que isso acontecer, que não tardará, 
assim que a raiva sair caminhando, montaremos em suas costas e  
correremos mundo vingando a História. Todos aqui da nossa terra estão 
prontos para montar em cima de suas raivas, todos sabem o canto do 
agora, que não é o canto da alegria, não é o canto do medo, da tristeza,  
da solidão, companheiras e companheiros, o canto do agora é o canto da 
raiva, e esse canto se espalha por todo território latino. Daqui de onde 
falamos estamos nos munindo. O mundo não era bom antes de tudo isso, 
o mundo é essa guerra incessante por dinheiro. Estamos em nossa terra 
fazendo com que as angústias não dirijam mais nossas noites, porque são 
as noites os momentos mais propícios para enviar essa mensagem a 
vocês, porque nossa mãe está acordada nos olhando dormir, preparando o 
dia seguinte, o dia em que queimaremos os poderes, as aquisições,  
o dinheiro, a mordomia, os estoques, as ganâncias, as exclusividades. 
Queimaremos não com fogo, mas com o atrito das patas de nossas raivas, 
com o fogo que sai pela boca que não queima, mas destrói. Não estamos 
à espera de nada, estamos em vigília, atentos aos sinais de qualquer 
ataque, prontos, companheiras e companheiros, estamos aqui em nossa 
terra, prontos, não para a batalha que já é secular, mas para a guerrilha, 
para nos transformar em bichos corroendo as riquezas, bichos conscientes 
da guerra secular que travaram contra nós. Falamos em nossa terra, e ela 
está em todo lugar, ao redor das casas, avenidas vazias, cidades fechadas, 
palacetes, casarões, corporações, estamos invisivelmente instalados 
corroendo o homem, pois é o homem a força destruidora dos tempos, 
corroendo o modo homem de ver o mundo, de conversar com o mundo, 
de amar, de matar, de fazer doer o mundo, essa força-homem de guardar 
seus segredos, de fingir, de mentir, de debochar. Esse mundo-homem- 
-dinheiro em que vivemos, que quer nos impedir de reagir, que quer que 
a gente sinta medo e tristeza, pois, por ora, assim que nossas raivas derem 
o primeiro passo, correremos em direção ao grande homem, aos grandes 
homens, e capturaremos todas as suas certezas e as amarraremos na 
entrada de nossa terra e deixaremos morrer de fome enquanto cantamos, 
à noite, ao redor de seus medos.

Propaganda
Cecilia Lobo

O seu medo
não é seu
ele foi desenhado
pra vender 
arame farpado
câmeras de segurança
e guerras

O seu desejo
não é seu
ele foi inventado
para gerar
frustrações
e vender 
comprimidos
bibelôs
maquiagem

O seu instinto
de mulher
foi artífice
do fabricante
de bonecas

A sua vaidade

A sua inveja

A sua insegurança
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são protótipos 
de marketing
bem-sucedidos
de perfumarias 
francesas

Wagnão
Arthur Arantes Souza

Quando a câmera está rodando ele se torna a própria definição de 
concentração. Sua visão para planejar e analisar uma cena não se compara 
com a de ninguém em um raio de poucos metros. Seu nome é Wagner,  
e ele é diretor de filmes pornôs.

Sempre foi fascinado com um princípio da pornografia: em qualquer 
situação, por mais corriqueira ou incômoda que seja, alguém acabaria 
transando. No auge do seu onanismo adolescente, uma figura se firmou 
em sua mente: a do trabalhador braçal nos filmes de sexo explícito. 

O limpador de piscina, o entregador de pizza, o encanador, o pintor,  
o eletricista. A pornografia roteirizada é a utopia do trabalhador braçal, 
pensava Wagner. Não importa o quão penoso fosse seu trabalho,  
não importa o quão mal pago, ele sempre era recompensado de maneira 
não convencional ao fim do expediente (ou não, pois em alguns casos não 
chegava nem a prestar o serviço pelo qual tinha sido contratado). 

A madame que requisita o trabalho é sempre alguém de uma posição 
social mais alta - por isso, madame. O marido, um empresário que não  
a sacia sexualmente, pode ou não participar da transação (a depender  
da imaginação do diretor). O homem, empreendedor e de posses,  
é mostrado como frio, que só pensa no trabalho. Ele não tem tempo para 
sua jovem esposa que precisa satisfazer suas necessidades não materiais 
de outra maneira. 

O cuidador da piscina, enquanto retira a sujeira da água com uma 
rede, está ali sob o olhar lascivo da consorte insatisfeita. Ela o chama.  
O nome é sempre comum, de trabalhador, José, Sebastião. Não existe 
limpador de piscina que se chama Pedro Pompéia no imaginário pornô.  
É José da Silva, o brasileiro genérico. 

A patroa pede para que ele passe o protetor solar nas suas costas 
porque ela não consegue fazê-lo sozinha. José, se estivesse em uma 
situação da vida real, se faria de desentendido. O senhor Pedro Pompéia 
não consideraria adequado que o rapaz que limpa a piscina colocasse  
as mãos sobre o corpo seminu de sua esposa. Nesse caso, no entanto,  
o Sr. Pompéia já tinha chegado em casa e observava tudo da janela do 
segundo andar. Ele e a madame já tinham combinado de antemão:  
ela seduziria José, e o marido assistiria a tudo de longe. 
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Como a pornografia abre pouco espaço para dilemas morais, depois  
de uma hesitação inicial, da Silva passa a mão besuntada de creme por 
todo o corpo de sua patroa. O resto é, como imaginam, a sucessão normal 
de eventos nesse tipo de filme: chupa, chupa, soca, soca e fim. 

Wagner, contudo, via essa utopia como um desserviço à classe  
trabalhadora. Sob a promessa vaga de gratificação sexual, escondia-se a 
assimetria de poder. José era apenas um peão nos jogos de sedução entre 
um marido e uma esposa rica. Era manejado contra a própria vontade,  
o que é explicitado pela sua hesitação, ainda que breve, no começo do 
filme. É uma pequena evidência de que algo está errado e José sabe. 

É o velho problema da leniência causada por algo que dissimula a 
verdade das relações. “A religião é o ópio do povo”. Para aqueles em que  
as chorumelas das igrejas fazem pouco sentido, o sexo é o ópio.

Era como Wagner interpretava o espetáculo pornô. Quando decidiu 
que queria fazer filmes, foi por esse caminho, que considerava vil para a 
sociedade, que enveredou. Queria transformar a pornografia por dentro. 

Filmou sua cota de chupa, chupa, soca, soca. Já com algum renome,  
o agora Wagnão (tinha que ter um apelido de respeito) começou a escrever 
os próprios roteiros. Nos primeiros, evitava o trabalhador como um todo. 
Seu tema favorito eram festas universitárias. Considerava enfadonhos os 
personagens sem complexidade e resolveu que precisava de conflito. 

Criou a figura do Rogerão Madeirudo. Era uma mistura de pornô e 
terror, uma homenagem aos grandes mestres dos dois gêneros. 
Madeirudo era uma alma que precisava de fluidos sexuais para manter-se 
no plano material. Ele assombrava festas de swing e surubas. 

Quando se cansou de sua criação, resolveu que era hora de atacar o 
problema que tinha motivado sua entrada na indústria: o trabalhador. 

Seus primeiros filmes tentaram deslocar os personagens das situações 
clichês. Ao invés de ser seduzido por uma esposa entediada, o entregador 
de pizza se tornou um verdadeiro objeto de afeto e amor romântico.  
No fim, a dona de casa abandonava seu marido entediante pelo seu 
amado em uma garupa de moto. 

Sentia, apesar disso, que não estava indo longe o bastante. Nos filmes 
seguintes, o trabalhador passou a ser um voyeur. Maridos, esposas, 
amigos e universitários transavam enquanto o proletário era apenas um 
espectador. Em algumas obras, tratadas pela crítica especializada como o 
“despertar de Wagnão”, o trabalhador cumpria sua tarefa sem se abater 
pelo festival dionisíaco que se desenrolava à sua frente. 

Um crítico escreveu certa vez que “Wagnão levou ao pornô uma  
nova dimensão do realismo. Abandonou o clichê dos encanadores 
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hipersexualizados e refletiu sobre a condição de invisibilidade da classe 
trabalhadora: jovens transam na frente de seus empregados como se ali 
ninguém estivesse. De fato, para as classes dominantes, quem está na 
base da pirâmide não é um sujeito. Há um não-sujeito tratado com 
desprezo, a quem não se estende um convite, não se dá a cortesia do 
prazer. Nota dez para as cenas de anal”. 

Esse foi o pulo do gato para o diretor. Chamavam-no de mestre  
do pornô social, o criador do pós-pornô. Após gozar do novo respeito  
adquirido, Wagnão refletiu que fizera pouco. A promessa de sexo para o 
trabalhador ainda estava lá, mesmo como um observador passivo. 

Foi aí que teve sua ideia que mudou o patamar do entretenimento 
adulto. Ele soube que precisaria tirar algo dessa equação para realmente 
transformar o gênero e causar o impacto que desejava. O mundo do 
pornô nunca mais seria o mesmo após sua intervenção. 

Contratou dois atores e duas atrizes, colaboradores de longa data. 
Explicou para eles os personagens: um marido que não prestava atenção 
na esposa, a mulher frustrada e insatisfeita, uma diarista e, por último,  
o jardineiro. Sem dizer nada para eles sobre suas intenções, viagras foram 
tomados, enemas foram feitos. 

Seguiu-se a arte do improviso: Wagnão apenas revelou o enredo no 
momento da filmagem de cada tomada. 

Na cena, o marido chega em casa com um semblante abatido.  
A esposa pergunta como foi o trabalho, acariciando-o. Ele reclama do 
chefe, da empresa e das dificuldades. Ela intensifica as carícias, mas o 
homem a rejeita dizendo que está cansado. 

Ela sobe as escadas chateada e se fecha no quarto aos prantos sem 
perceber que a diarista está limpando a suíte. A jovem se revela e pergunta 
por que a patroa está tão mal. Elas conversam sobre as dificuldades de ser 
mulher, sobre como é difícil manter um casamento. A empregada diz que 
vai ficar tudo bem, que sempre há fases como essas. 

O jardineiro segue tratando o jardim e repara brevemente que o patrão 
e a patroa tiveram algum tipo de briga. Ele ignora e continua a regar as 
plantas e a podar os arbustos. 

A empregada se despede da patroa, desce as escadas, e o patrão paga  
o dia de trabalho. No caminho, encontra-se com o jardineiro que pergunta 
o porquê da comoção. Ela responde que não é problema dela e que não 
quer se meter. Problemas de ricos. 

O rapaz concorda e reflete que seu casamento também não anda bem. 
Diferentemente dos patrões, precisa lidar com isso em um pequeno 
barraco com um salário de miséria que mal dá para comer, pagar as 

contas e tomar um pouco de cerveja no final de semana. Ele pensa em 
como o mundo é injusto e no que poderia ser feito para isso mudar. 

O filme corta para ele recolhendo suas ferramentas e descendo a rua 
em direção ao ponto de ônibus.
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Aquele preto
Laudeir Borges

Gritos lá fora:
pega ladrão! pega ladrão!
Sobressalto, 
da cama à janela,
sons de corrida:
atacou a dona!
Me atacou – ela diz.
Rebuliço, seis e trinta:
pegamos, safado!
Cala a boca, fica quieto!
Fica lá:
deitado no concreto, 
barriga pra baixo.
Olho pra baixo,
o pátio entre os prédios:
dois homens e o homem,
cara no chão,
mãos amarradas pra baixo,
pés amarrados pra cima:
bicho caçado e laçado.
Safado!
Assaltando mulher!
Saem os homens.
Fica o homem.
Vem polícia,
dois polícias, 
mais dois polícias.
Mulher matinal
passeia o cachorro.
A mulher assaltada?
Tá se arrumando. 

O amarrado fica 
de bruços.
Volto pra cama, deito 
de bruços.
Aquele preto amarrado sou eu!
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Vira-mundo
Ingrid de Paula

A patroa chamou de folga, sem remuneração. Passou 15 dias na Itália e 
dispensou qualquer serviço doméstico. Queria economizar: de onde se  
tira a carne, também se tira a ciabatta. Maria Eugênia ficou preocupada,  
pois uma quinzena sem receber era metade do salário. Não reclamou,  
era sim senhora pra cá, sim senhora pra lá. Podia levar a filha para o 
trabalho, menos uma refeição para dar. A filha tinha 5 anos apenas, não ia 
à escola ainda. Ficava preocupada. E muito. Uma preocupação sem fim. 
Uma vez viu o patrão vendo coisas estranhas no computador. Sentiu um 
aperto no coração, um enjoo, uma ânsia. E ele? Percebeu e, em resposta, 
deu-lhe um sorriso. Naquele dia não conseguiu comer nada. Só pensava 
na filha. Tentou colocar um pedaço de pão na boca, mas aquela pequena 
massa aumentava de tamanho e aumentava e aumentava. Era impossível 
digerir aquilo. A menina ficava o tempo todo na saia da mãe, era tida 
como mal-educada pela patroa. 

– Que criança nojenta. Essa raça não tem bons modos, não quer 
brincar nunca com Ângelo. A gente tenta ajudar e é assim que essa  
mulatinha agradece. 

– Desculpa, senhora. A menina é acanhada… 
Aquela conversa foi bem no âmago da mulher, “mulatinha”. Ficou 

ressoando aquele termo, saindo daquele jeito. Não sabia exatamente o 
que significava, mas sentiu e doeu, e como doeu. As palavras são como 
chicotes e, quando usadas, podem de novo colocar no tronco. Sentiu a 
mesma sensação do bisavô quando era preso ao vira-mundo. Pensou que 
preto só era livre quando morria. Viu o mundo girar. 

– A patroa viaja amanhã. – Sussurrou baixinho tentando acalmar  
seu coração.

Acordou cedo no outro dia. Era tanta preocupação, tantas perguntas, 
que Maria Eugênia era uma interrogação pura, quando grávida, um cavalo 
marinho. Não sabia o que fazer naqueles 15 dias, conseguiu alguns bicos 
de faxina, recebia 40 reais ao dia, sem a passagem, mas o que podia fazer? 
Cursou até a quinta série, mal lia e escrevia. O estudo pode esperar,  
mas a fome? Sorrateira, chegava e não esperava nunca. Pegava o ônibus 
lotado, atravessava a cidade, a filha sempre na saia. Com cinco anos a 

menina ainda não falava muito, não tinha dinheiro para levar ao médico  
e sempre perdia o dia de marcação de consulta no posto. Não por  
desleixo, mas cada dia que faltava era menos 40 reais. Para marcar  
consulta, um dia só. Se você não puder ir, espere até o mês que vem.  
A menina crescia e, em breve, não poderia passar mais por baixo da roleta.  
Outra preocupação.

E assim se sucedeu nos dez dias seguintes. Sentia um alívio de não 
ficar em casa, o marido era daqueles. Desde que não faltasse a cachaça…

Maria voltava só para dormir com a menina e saía bem cedo de novo. 
Mas aquele dia era domingo, hora de faxina no barracão.

Do lado de fora, que era quase dentro, um carro de som passava na 
favela. Era de seu Ladislau, o chefe de Estado do Morro.

Diante da nova pandemia mundial, pedimos a todos que,  
se você puder, fique em casa. O covid-19 é um vírus  
altamente contagioso e oferece risco de vida para pessoas 
asmáticas, idosas e com demais doenças respiratórias.  
A melhor medida é o isolamento social. O coronavírus ainda 
não tem cura e tratamento específico. Lave bem as mãos e,  
se você puder, fique em casa, fique em casa… 

Se você puder, fique em ca… 
Se você puder, fique
Se você puder…

Aquilo ia subindo morro afora e ressoava nas frestas de madeiras 
daquele lugar. Era como se o som saísse dali de dentro. 

Seu Ladislau quando jovem era chamado de Bené. Não havia quem 
não gostava dele por ali, exceto a polícia. O homem favelizado não  
permitia roubo, se alguém precisava de gás, ele arrumava. Carro para levar 
ao médico estava sempre de prontindão. Na venda, deixava pegar fiado  
e pagavam depois. Favelado é honesto. Vezes e sempre algum político 
queria negociar com ele, mas cabra nordestino não se criava com essa 
gente, colocava para correr. Por ali, muita política e quase nenhuma 
politicagem. Bené era bom, mas também muito temido. Certa vez,  
um homem de má-fé roubou muito a vendinha da torneira de baixo,  
no outro dia amanheceu furado de bala, eram tantas que mal davam  
para contar. As crianças só queriam saber das cápsulas, quanto leite daria 
para comprar. Bené decepou a mão do bandido e a pendurou na venda. 
Ninguém sabe, ninguém vê. 

Maria Eugênia, ouvindo aquele chamado, pensou que até a informação 
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eles tiravam dos favelados. Há quanto tempo aquilo estava acontecendo? 
Não tinha tv em casa, não comprava jornal, não tinha rádio. Vivia para 
comer e comia para viver. Já não bastassem tantas preocupações,  
agora mais uma. 

Pouco depois, alguém batera à porta, era a assistente social.  
Trouxera consigo um panfleto com mais informações sobre o vírus e 
modo de prevenção. Explicara que era uma doença que veio de fora do 
país, que se iniciara na China, espalhara-se pela Europa e chegava agora 
ao Brasil.

A moça continuava a falar. Disse que os ônibus teriam o horário 
reduzido, que o comércio não essencial estaria fechado a partir de  
amanhã, que as escolas não tinham aula há uma semana. Maria Eugênia 
estava estarrecida, nunca tinha recebido tamanha instrução na vida. 
Entrou em um devaneio tão grande e nem viu quando a mulher saiu  
de seu barraco em direção ao do vizinho. A mulher só pensava: 

Se você puder, fique em casa, fique em casa… 
Se você puder, fique em ca… 
Se você puder, fique
Se você puder…

Fechou a porta. Chorou e chorou e chorou. 
Praguejou contra a vida. Praguejou contra Deus. Porque ela haveria de 

passar por tanto sofrimento? Antes esperava uma hora por cada ônibus,  
e reduziram o horário. Quanto tempo ficaria mofando com a menina que 
mal falava? Sentiu ódio. Há muito pensava em tirar a própria vida, mas e a 
filha? Se não fosse por ela, estaria a sete palmos do chão. Eram sofrimen-
tos ancestrais acumulados. 

Antes de dormir, fez uma prece rápida: que a patroa voltasse bem,  
pois precisava trabalhar. Que a considerasse como serviço essencial.  
Não sabia bem o que significava aquela palavra, mas desejou ser.  
O pão não há de faltar nessa casa, por Deus, e a mulher dormiu. 

Não tinha telefone, combinou de voltar ao trabalho quinze dias depois. 
Era naquela segunda. Ficou duas horas com a filha esperando o ônibus, 
mais uma hora para chegar à zona sul. A patroa estava de máscara,  
que susto foi aquilo. Ficou receosa, mas a patroa nunca a encostou na 
vida, então se despreocupou. Nem um abraço, nem um aperto de mão.  
O patrão falava ao telefone com alguém, dizia que estavam de quarentena.  
Não podiam sair. Em meio ao diálogo, uma tosse seca interrompia o 
marido a cada instante.  A palavra quarentena interrompeu a empregada, 

que aguardava mais instruções. O que era aquilo? O que significava? 
Maria Eugênia pensou e calou-se internamente, já estava acostumada ao 
não saber.

A patroa disse que a dispensaria, que não era seguro para ela e a 
menina ficarem ali. Mas antes haveria de realizar a última tarefa,  
no último dia de serviço. Desfazer as malas e lavar todas as roupas. 
Pagaria o dobro para isso, oitenta reais. Que deixasse a casa mais em 
ordem possível para o isolamento. 

E Maria Eugênia fez: limpou, lavou, cozinhou. Nunca havia se cansado 
tanto na vida. No final do dia, sentou-se como uma desconjuntada no 
chão da cozinha. Ia embora, mas antes foi receber o salário. A patroa disse 
que só tinha uma nota de cem e uma de cinquenta e outra de vinte,  
o resto era euro. Perguntou se Maria Eugênia tinha troco, não tendo, 
recebeu setenta pelo serviço. 

Antes de partir, Ângelo pediu um abraço à menina que, acanhada, não 
queria ir. A patroa arrancou a criança da saia da mãe e pegou-a no colo. 

– Deixa de ser boba, você não vai ver o titio por um bom tempo. – 
Falava com raiva da menina. 

E a menina na sua mudez mais profunda olhou por detrás dos ombros 
da patroa e clamava socorro à mãe. Esta sentiu o amargo mais profundo 
em sua boca, sentiu ânsia. Mas nada pôde fazer. 

 Ângelo a abraçou e dizia como ela era uma mulherzinha já esperta 
com pouca idade. Que era encantado com sua educação, sempre calada. 
Repetia: 

– Mulher tem que ser assim
– Mulher tem que ser assim
– Mulher tem que ser assim
A menina acabara de completar 5 anos.
Maria Eugênia pegou a filha, que abraçava a mãe em um gesto de 

agradecimento. Foram embora de mãos dadas. Nunca mais pisaria ali, 
prometeu em aliança com a filha.  

Saiu, sem saber o que fazer e comer no dia seguinte. A menina quase 
muda, olhava para a mãe entendendo tudo. Chegaram em casa às dez da 
noite, comeram uma sopa rala e foram dormir, dividiam o mesmo colchão 
e a mesma angústia. 

No outro dia, com muita dificuldade, leu o panfleto deixado pela 
assistente social. Descobriu que naquela tarde de terça distribuiriam 
cestas básicas para a comunidade. Uma cesta por adulto. Diziam para 
evitar levar crianças e pessoas com mais de 60 anos. O marido deu as 
caras naquela manhã, não aparecia há 4 dias. 
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– Se a gente não chegar logo, vai acabar tudo e aí eu quero ver como 
que a gente vai comer. – Esbravejou a mãe preocupada, só tinha meia 
latinha de arroz, e mais nada.

– Vai deixar a criança com quem, mulher? Ninguém fica com a 
menina, sabem que é a sua filha e você a levava para o trabalho. Não falei 
que lugar de mulher é dentro de casa? Agora você se vira aí. – O pai gritou 
enquanto a filha chorava e chorava na saia da mãe. 

– Já que você trabalha e gosta de se gabar por isso, trate de buscar essa 
cesta básica, já que é tão mulher, coloca o pão na mesa, então. – Saiu o 
homem batendo a porta do barraco destravando a trinca: um elástico velho. 

Não adiantava falar sobre o tal isolamento social, ficar em casa é uma 
coisa, ficar no barraco é outra história: banheiro sem porta, sem janela,  
o sol entrava pelas frestas de madeira, a chuva também. O cheiro de 
madeira podre, o chão de piso grosso e o cheiro de merda que vinha do 
esgoto aberto. Esse é o isolamento social. 

O marido foi para o bar, bebeu e bebeu e bebeu como se não houvesse 
ontem. Subiu para o buteco da torneira de cima, não trabalhava desde 
que, bêbado, dormiu atrás de um fusca azul que deu ré em cima da sua 
perna. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ficou manco, era conhecido ali como 
o ruim das pernas, mas bom de braço, pois surrava a mulher toda vez que 
ela se negava a dar o dinheiro da bebida. Surrava e surrava e surrava até os 
gritos dela ultrapassarem os madeirites do barraco e ecoarem morro 
acima. Ninguém sabe. Ninguém vê. 

Então Maria Eugênia foi, sozinha, mais do que sempre, com a menina 
na sua saia. Sentiu um ódio tão grande do marido, que nunca ajudou em 
nada. Só pensava que era para ser duas cestas, era mais comida, mas ele 
se negou a ir, foi beber com o dinheiro dela. Uma raiva tão grande que 
sentiu o corpo queimar todo, era o próprio inferno, o inferno é a gente 
mesmo. Desceu e nunca tinha visto tanto favelado e favelizado junto,  
uma montoeira de gente, um empurra-empurra, uma confusão. De longe 
não se sabia onde começava o braço de um e terminava a perna do outro.  
Gente gritando que estava com fome, crianças chorando, mulheres e 
quase nenhum homem por ali. 

Maria Eugênia se perguntava há quanto tempo aquilo se passava.  
Não sabia se era dez, quinze ou talvez vinte dias. Há quanto tempo aquele 
povo não comia? Queria ir embora, mas de vazio já bastava o estômago e 
as prateleiras. Se descessem depois, podiam não encontrar mais cestas. 
Pegou a menina no colo e enfrentou a multidão. 

Voltou para casa, exausta. A cabeça fritava pensando no racionamento 
da comida, para quanto tempo aquela cesta daria? Há de prover: a mulher 

pensava. Ele tem que prover. Pegou o fubá, mexeu o angu. Pegou o feijão 
e cozinhou com bastante água. E só, aquele era o almoço do dia. Colocou 
a comida para a menina no pratinho de lata. Maria Eugênia não tinha 
sossego, pois agora que não trabalhava, todas as refeições seriam em casa. 
Já pensava no que comer na janta. Outra preocupação. 

O marido chegou em casa e exalava álcool, pedia mais dinheiro,  
queria beber mais, era um viciado. Maria Eugênia se negava. 

Não tenho. Não tem. Não vai ter. 
E aquilo bastou. O marido manco surrou a mulher o resto da tarde. 

Cada vez que ele pedia e ela negava, desfalecia um golpe. Usava a própria 
bengala e surrava a mulher cada vez com mais força. Se gritava, surrava 
mais. Se não gritava, surrava até gritar. Maria Eugênia só queria o 
emprego de volta. Seria assim todos os dias? Não sabia. A criança olhava 
tudo, ia fugir para onde? A casa tinha dois cômodos só: sala-quarto- 
-cozinha e banheiro. Não existia porta, era uma cortina. O homem não 
sabia onde a mulher guardava dinheiro, mas a filha, sim. A mãe desacor-
dada e a surra continuava. 

– Me dá dinheiro, sua vagabunda! Não quer trabalhar, então cadê  
o dinheiro?

A filha foi até uma latinha na cozinha sem que o pai pudesse ver e 
pegou vinte dos 70 recebidos no último serviço. E deu, em silêncio, 
sempre. O homem foi embora, foi beber mais. Ele ia voltar? Não sabiam. 

A mulher desacordada no chão, a filha sentou na sua saia e esperou, 
esperou e esperou. Pensou que pudesse estar morta. Acordou só no outro 
dia, desfigurada, se olhou em meio espelho quebrado, se viu com dois 
dentes a menos. Enxergando de um olho só e sem forças nem para chorar. 
Tratou de tomar um banho e esperar os ferimentos se curarem sozinho. 
Mais uma preocupação.

Assim decorreram os dias da semana, o olho esquerdo desinchava-se e, 
aos poucos, a visão voltava. A vizinhança que ouviu os gritos visitava todos 
os dias Maria e perguntava se precisava de alguma coisa. Um levou fubá, 
outra meia dúzia de ovos e o outro até um pouco de carne. As faveladas se 
solidarizam e fazem o papel do Estado. A polícia não sobe ali. Os homens 
unem-se com eles, os poucos que existiam. As mulheres são elas por elas. 
Um dia Maria Eugênia, outro Neuzinha, noutro Conceição. Toda vez que 
ouviam-se gritos rezavam pedindo proteção. O máximo que podiam fazer, 
além de visitas na ausência do homem. Os gritos aumentaram durante o 
isolamento social, cada dia uma mulher para visitar e cuidar. Que sofri-
mento e angústia era aquele período. Não bastava a fome. 
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Passou cinco dias e o marido não voltou mais. Rezou para Deus para 
que tivesse morrido e caído em qualquer vala. No morro, ninguém o viu 
mais, nem no bar. Havia sumido depois de beber muito naquele dia. 
Maria só pensava: fusca maldito, devia ter passado para matar. 

As rezas no terreiro continuavam, já que oração era o remédio do 
favelado para tudo. Sem fé não podiam viver. É melhor acreditar que Deus 
quer assim do que o homem fez assim. Naquele dia, o babalorixá chamou 
Maria, disse que tinha um recado. A mulher sucumbiu, tomou um banho 
de folhas e foi conversar com o mestre, que lhe adiantara tudo. 

Na festa do terreiro, na certa hora, o Erê subiu e quem desceu foi seu 
Sultão da Mata que chamou e disse: 

– Pegue a menina, vá pra casa, prepare o coração e seja forte. Vá! 
Naquela noite, sentiu um aperto no peito, sentiu o coração murchar, 

tal como uma rosa. Sentada na cama, apertava o peito, junto à guia que 
avó lhe dera. Não sabia o que era. Levantou, bebeu água e olhou para a 
menina, que dormia encolhida, tal como um feto, em posição originária 
de proteção, recolhendo de si. A menina tossia, tossia, uma tosse seca  
sem fim.

Igual a do patrão, a mãe pensou. 
E viu, sentiu, presa ao vira-mundo-moderno: a terra girar diante de 

seus pés. 

À hora muda
Viviane Monteiro Maroca

somam-se uns aos outros
na folhinha permanente da parede
os dias que não valem a pena serem vividos

o calendário já não marca quanto falta
apenas estampa
a inutilidade das efemérides
dos dias todos iguais
todos eles inabitáveis

o som vítreo da rua
penetra a vigília
e dita o timbre das noites
em que não cabe sonhar

o som da insônia range em pentâmetro iâmbico
e marca 
   acelerado
a sucessão de biltres
      desditas
      delitos
e desacelera a recitar obituários
de nomes desconhecidos
de rostos que nunca vi

trinta e oito mil vezes repicam
minhas inspirações e expirações
   e tropeçam
uma vez a cada minuto
sobre um corpo abandonado

 cedo ao sono 
a enumerar as coisas que existem 
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   intocadas 
por fora das quatro paredes 
dedilho meus braços e me desperto 
pois o tempo reclama o toque
e não se pode saber 
qual vida resiste por detrás do concreto

inútil calcular 

contenho-me o diafragma 
e temo –  então  –
celebrar as vidas que perseveram
e evocar o mau agouro que espreita 
         dos parapeitos
            à hora muda
para vir nos fitar entorpecidos
por sobre os nossos lençóis

resisto a contar as lágrimas
e os corpos inertes
e as cruzes arrancadas das valas e atiradas ao chão

chorarei nossos mortos em pranto seco e sem soluço
no silêncio das noites não dormidas  
para que não nos saqueiem
 até mesmo
os epitáfios
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Mergulho
Monica Sofia Pinto Henriques da Silva

Silenciem tudo
por favor
Silêncio

Apaguem as luzes
guardem as crianças
calem os animais
Silêncio

Não buzinem
não gritem
não se alegrem
por favor
Silenciem tudo

Apaguem as estrelas
nada nada de luz
deixem o escuro
o Silêncio
deixem

Não fiquem por aí
nas esquinas
rindo rindo
não
por favor
Silenciem tudo

Tudo
deixem o nada
emergir
o Silêncio
do oceano mais profundo
mais escuro
deixem deixem

Instruções para se demorar
André Villani

em certa medida, é recomendável
que uma pessoa consiga 
traduzir as coisas como se traduz
mais comumente 
uma palavra

em certa medida, pois 
ainda é possível
questionar se todas as cenas e objetos
se todos os sons
podem mesmo ser traduzidos

se estivéssemos para elaborar
uma teoria da tradução 
de todas as coisas
poderíamos afirmar numa cantina de bairro
muito movimentada da capital 
onde há coisas e pessoas demais a conversar 
onde há um botão despregado 
da camisa do garçom
e uma mulher que se abaixa diante de um menino
o som de chaves batendo 
carros e máquinas
e o vento passando pelos cabelos
desgrenhados de uma senhora 
que grita pelo cachorro escapado da coleira em direção à avenida
que precisamos ter uma postura
de kontrolle
mas nunca
de steuerung

steuerung quer dizer condução
no contexto de um navio, pode significar
manobra ou pilotagem
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kontrolle, se é que podemos dizer
significa controle em certo sentido
de inspeção ou vistoria minuciosa

se o garçom tem um botão
faltando da sua casa
podemos, assim, traduzir 
para descuido
desapego ou desalinho
mas nunca poderemos, na nossa teoria
pregar esse botão
ficamos, neste caso
então com o desalinho

se há chaves nos bolsos
traduzimos para pressa
ritmo 
e podemos nos perder 
nas badaladas
das chaves dos gerentes das lojas
pois não vamos, de forma alguma
levar o tilintar para outras direções

não é assim que funcionam
as ondas sonoras

se há uma senhora gritando 
pelo cachorro fugido 
e que deixa a coleira 
cair com pavor dos automóveis
temos uma cena bastante complexa

podemos apenas 
nos demorar por ela

questionamos se seria possível 
traduzir essa cena sem o seu desfecho
tentamos apreensão, paralisia
o medo inexorável ou a expectativa

demora-se um pouco mais
apenas para ver, do lado de lá da avenida
a mulher que se abaixa
diante do menino 
que pode ser o seu filho
ou apenas uma criança 
que sai do colégio
e na tradução de ternura vemos 
como ela mostra que 
no sinal vermelho
e na corrida do cachorro 
traduz-se a nossa espera
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Em uma das mãos eu carregava a sacola com o naco de manteiga.  
Na outra, fechada com força, não deixava escapar o sorriso que Juju me 
deu. Vou sim, eu disse, hoje eu vou sim. Já sabia sobre a festa desde o 
início do mês. Era impossível não saber com tantos cartazes colados em 
muros, com o pessoal fazendo daquilo o único assunto na escola. A maior 
festa do ano, os melhores funkeiros e as melhores músicas. Eu já sabia 
sobre o baile, mas só tive a confirmação de que ela iria ali, na calçada, 
quando fui buscar a manteiga para minha mãe na casa da tia Ana,  
minha madrinha e mãe de Juliana. Você vai, Nael, ela perguntou.  
A amiga ao lado abrindo demais a boca para mascar o chiclete,  
me encarando, e eu disse que sim, que hoje iria ao baile. Juju sorriu.

Caminhei os poucos passos até o meu portão dando a entender  
que estava suave, bem tranquilo. Somos vizinhos de muro. A sacola 
balançando e batendo na coxa não ajudava, eu parecia um imbecil.  
A amiga devia estar me fuzilando a nuca com os olhos, rindo baixo,  
quem sabe, eu não conseguia ouvir nada além dos meus chinelos e das 
investidas do plástico contra minha perna. Contudo, encontrá-las na 
calçada foi um alento. Não vi Juju enquanto fazia as vezes de emissário  
e convidava a dinda para comer milho-verde com manteiga. Não a vi,  
mas senti o perfume, escutei as risadas vindas do quarto, dela e da amiga. 
Demorei-me com o suco de caju oferecido pela tia Ana, sempre tão 
carinhosa, atento a qualquer barulho que indicasse a súbita aparição 
daquele par de olhos amendoados na porta da cozinha. No entanto,  
ele passou rápido pelo corredor, indo para a rua, no momento em que  
a madrinha perguntava sobre as minhas aulas de bateria na igreja.  
Um alento encontrá-las, sim, e uma boa decisão os grandes últimos goles 
do suco, pois pude alcançar as duas e notar que já estavam semiprontas, 
com blusinhas soltas e brancas, shorts jeans parecidos, ambas com 
brincos gigantes de argola. Talvez faltasse apenas a maquiagem para Juju, 
aquelas sombras e brilhos e o batom vermelho.

Cheguei às grades pretas do portão de casa e, ainda suave, despreten-
sioso, arrisquei olhar para onde elas estavam, quem sabe para retribuir o 
sorriso e reforçar o combinado. Então, as luzes do final da tarde de 

A amendoeira
Marcos Marciano

domingo, filtradas pela copa da amendoeira em nosso quintal, me joga-
ram em um passado não tão distante. Eu e Juju sentados à sombra da 
árvore, pintados de batom e nos escondendo da minha mãe. Tão linda a 
luz entre as folhas, tão linda a Juju borrada de batom vermelho, lambendo 
os dedos para limpar os excessos rubros nos cantos da minha boca,  
aos risinhos, aos pedidos de confidência. Juliana não recebeu minha 
retribuição, porque já estava de costas rumo à esquina de nossa rua,  
sua amiga saltitando e misturando passos de forró com os de funk. Abri o 
portão na sequência e entrei. Chutei algumas amêndoas secas para perto 
do muro entre as casas, lá onde Juju e eu brincávamos, e acertei duas no 
tronco da árvore. Daí segui para a cozinha.

O apito da panela de pressão cheia de milho-verde era a aura da 
presença da minha mãe naquele cubículo escuro e quente. Todas as casas 
do bairro eram parecidas, a mesma disposição de cômodos, telhados 
idênticos, mas acho que as residências devem mesmo ter o temperamento 
semelhante ao de seus donos. Se a cozinha de tia Ana era clara e arejada, 
lá em casa os pequenos retângulos de vidro da janela mal deixavam entrar 
a luz que passava pela amendoeira. Sua madrinha vem comer comigo, 
minha mãe perguntou, os braços cruzados, o quadril apoiado na pia de 
granito, e eu só balancei a cabeça confirmando. Ela falou algo sobre  
a chuva que estava se formando e arrancou a sacola com a manteiga  
da minha mão. Perguntou também sobre a vinda de Juju, mas afirmou  
na própria pergunta que a garota não viria, daquele jeito de sempre,  
naquele tom que usava antes de me bater por causa das brincadeiras com 
maquiagem no passado. Juliana não deveria estar caçando rua nessa 
idade, ela disse, tem é que ir com a gente amanhã no culto, rever os 
pastores e voltar a cantar. Juliana jamais voltaria à igreja conosco, pensei, 
porém seria inútil argumentar. Minhas mãos estavam suando como os 
azulejos perto do vapor da panela. Murmurei que ia para o quarto e saí da 
cozinha calorenta, passei pela sala e pelo pequeno corredor. Antes de virar 
à direita para o  meu quarto, olhei para esquerda, para a janelinha do 
banheiro que encimava a privada. 

Entrei, tranquei a porta e me deixei cair na cama ainda desarrumada, 
afundando o rosto no travesseiro. Vou sim, eu disse, hoje eu vou sim,  
e Juju sorriu. Apertei mais a mão onde guardei seu sorriso. Lembrei-me de 
mais batons, algumas bonecas e uns selinhos bobos imitando as novelas, 
porque ou era isso para tomar coragem ou me conformar com os mesmos 
cumprimentos protocolares na escola e na rua. Virei-me com a barriga 
para cima e encarei o teto na penumbra, respirei fundo, sentindo notas de 
manteiga derretida no ar e estiquei o braço até a mesinha de cabeceira. 



36 37

Empurrei a bíblia e outros papéis até encontrar o panfleto. O Baile Branco. 
Venha de branco. Eis o porquê de estarem com as blusas tão parecidas. 
Nomes de pessoas famosas que eu não conhecia e o horário da festa.  
Ela sorriu para mim, pensei, e a imagem da última espiada pelo muro,  
de Juliana ajudando a mãe com as roupas no varal, brotou em minha 
mente. Um lençol branco dançando ao vento mostrava e escondia a 
menina descalça, saia curta desbotada e uma regata que mostrava as 
curvas laterais dos seios a cada pregador colocado.

Fugi do devaneio e enfiei o panfleto em um dos bolsos de trás da 
bermuda. Peguei a carteira dentro da gaveta da mesinha e a botei no 
outro. Tirei a camisa velha que estava usando, renovei o desodorante e  
me abaixei para pegar os tênis debaixo da cama. Acendi a luz do quarto  
e torci para encontrar aquela camiseta branca. Dei uma, duas batidas  
pelos cabides, revirei os nichos e não a encontrei. As roupas passadas na  
lavanderia, pensei. Apaguei a luz e, então, escutei a voz da dinda,  
aquele vozeirão de quem anuncia que chega e sabe que é bem-vinda. 
Destranquei a porta e garanti que ela ou minha mãe não estavam à  
vista. Escapuli sorrateiro, com os dois tênis na mão do sorriso e fechei 
outra vez a porta do quarto. O cheiro morno de milho e manteiga  
impregnava a casa.

Alguns leves passos depois e cheguei até a lavanderia no final do 
corredor. Poderia sair por ali, pela porta dos fundos da casa, no entanto só 
minha mãe tinha aquela chave. Escorei-me na borda do tanque para calçar 
os tênis, ao mesmo tempo em que corria os olhos pelas pilhas de roupas 
limpas em cima da máquina de lavar e da tábua de passar. Não identifi-
quei a camiseta entre as roupas dobradas, então, quando dei o último laço 
no segundo tênis, desbravei o amontoado de calças, cuecas e saias longas 
recendendo a amaciante até achar a bendita toda amarrotada e com as 
mangas esgarçadas. No corpo ela desamassa, profetizei. Coloquei a peça  
o melhor que pude no cós da bermuda e voltei para o corredor,  
redobrando os cuidados para o atrito dos tênis com o piso não me denun-
ciar. A dinda ria do que minha mãe falava, e escutei o som de pratos e 
talheres. Minha mãe logo ia bater na porta do quarto para me chamar.  
Só vi o quanto as palmas das mãos estavam suadas de novo quando 
toquei a maçaneta da porta do banheiro. A janelinha sobre a privada 
parecia menor do que antes. Fechei a porta e um arrepio subiu pela coluna 
com o estalo produzido pela lingueta. Por alguns instantes esperei meu 
nome da boca de uma das mulheres, contudo só os talheres se fizeram 
ouvir da cozinha. Senti o coração nas têmporas quando o reflexo que me 
olhou de volta do espelho sobre a pia não estava confiante.

A chuva que minha mãe anunciou mais cedo começou a cair bastante 
forte. Joguei um pouco de água da torneira no rosto e me sentei na 
privada, contando o intervalo cada vez maior entre as gotas que pingavam 
do meu queixo. Escutei os passos da minha mãe, mesmo com a chuva-
rada, e quase aceitei os cumprimentos protocolares na escola e na rua 
para todo o sempre. Do banheiro escuro divisei as sombras de seus pés 
pela fresta inferior da porta fechada. Imaginei-a olhando pelo buraco da 
fechadura do quarto, bem ao estilo dela, talvez uma orelha colada na 
madeira, a mão em concha para ajudar o ouvido. O fato é que não me 
chamou, deve ter assumido que eu estava dormindo. Não me chamou  
e nem estranhou que a porta do banheiro também estivesse cerrada.  
As sombras sumiram, e logo o rumor das vozes das duas na cozinha 
retornou.

Fiquei de pé e mirei a janelinha com o ânimo renovado. Minha cabeça 
passaria fácil, o difícil seria atravessar os ombros e não me arrebentar no 
quintal do outro lado, mas era possível. E a chuva, súbita como veio, 
também foi embora, havia apenas os últimos raios de sol da tarde me 
convidando a escalar a pequena abertura. A mão, a do sorriso, tomou a 
iniciativa e escancarou o basculante. Apoiei um dos pés na borda da 
privada e tive relances de memória sobre acidentes com pessoas que 
fizeram algo parecido com o que eu estava inventando, cortes profundos 
causados pela porcelana que se parte pelo peso excessivo, só que em 
pouco tempo já não precisava do apoio perigoso, pois estava com quase  
a metade do corpo para fora de casa, sentindo os pingos grossos e gelados 
que ainda caíam das folhas da amendoeira em minhas costas. A camiseta 
no cós da bermuda resistiu um bocado, porém, graças à resistência 
oferecida, consegui o tempo necessário de me preparar para a queda,  
e caí, meio que escorrendo pela parede molhada e sem reboco, ralando 
cotovelos e peito e barriga no processo. 

Limpei as gotículas de sangue que minavam do peito e bati as mãos 
nas manchas molhadas da bermuda. A camiseta, por sorte, não se 
molhou. Fiz menção de ir até o portão, mas o barulho seria enorme. 
Analisei as imperfeições do muro e decidi que pularia para o lado de lá, 
chamaria Juliana, cochicharia como fazíamos debaixo da árvore, explicaria 
a aventura e tudo valeria a pena. A luz da cozinha estava acesa, mas a 
janela dos pequenos retângulos de vidro não permitia que quem estivesse 
lá dentro visse o que eu estava maquinando. Tirei algumas amêndoas de 
perto da base do muro, talvez as mesmas que tinha chutado para ali 
anteriormente, e pulei com os braços esticados, buscando o topo com as 
mãos. Aproveitei o tronco da amendoeira para tomar impulso usando uma 
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das pernas e senti o peito arder quando apoiei o dorso na crista do muro. 
O calor da cozinha abafada da minha mãe apareceu sem ser convidado 
quando pulei para o outro lado e pousei em meio às amêndoas maduras 
que pintavam o quintal da dinda de vermelho. Meu coração ribombava. 
Calma, Nael, eu disse para mim mesmo, o pior já passou.

Mas mesmo assim o calor e o coração exagerado me acompanharam 
até a frente da casa da dinda. Lá, tirei a camiseta do cós e limpei algumas 
manchas de poeira molhada deixadas pelo muro antes de vesti-la, nada 
que pudesse macular a condição de entrada para o dito Baile Branco. 
Alisei-a no corpo e aproveitei para passar também as mãos nos joelhos e 
cotovelos arranhados. A porta da cozinha estava fechada, o que era  
incomum quando havia pessoas em casa. E se Juju não estiver mais  
aqui, pensei. Era bem provável que a ansiedade saltitante da amiga não 
aceitasse atrasos e elas já tivessem pegado o caminho para a festa. Girei o 
puxador e a porta não se abriu. Contornei o terreno tentando perceber 
algum movimento lá dentro pelas janelas fechadas, entretanto as cortinas 
e as luzes apagadas me impediram de enxergar muita coisa. Tudo apon-
tava para minha volta derrotada ao milho com manteiga em casa ou para 
uma trajetória solitária e ousada até o local do evento. Se eu correr, 
pensei, às vezes consigo alcançá-las antes que cheguem lá. Saquei o 
panfleto do bolso para conferir o endereço e segui, já nos fundos do lote 
onde a dinda mantinha alguns pés de vinca e duas roseiras. Foi quando 
escutei o riso abafado vindo da porta da lavanderia entreaberta. Juju, falei, 
a voz saindo pouco mais alta que um sussurro, é o Nael, Juju. Ninguém 
respondeu. Resolvi entrar.

A lavanderia da madrinha era mais organizada do que a nossa,  
mesmo naquele início de escuridão dava para afirmar. Fui chamar por 
Juliana outra vez e me contive quando uma réstia de luz cálida surgiu na 
parede do corredor. Caminhei para lá, com cuidado, suave, sentindo o 
calor da cozinha lá de casa subir pelo peito e estacionar em meu pescoço, 
turbilhonando, feito as sombras distorcidas das estrelas e pequenos 
foguetes que rodopiavam, com certeza as crias da luminária giratória que 
dei para Juju de presente em seu penúltimo aniversário. No antepenúl-
timo, aliás. E sorri, confesso, o sorriso perfeito para devolvê-la depois 
daquele que guardei na mão. Talvez, pensei, a quentura não fosse a  
do cubículo de sufocamento da minha mãe, não, talvez se tratasse do 
preâmbulo de um abraço, quem sabe até de novos risinhos e pedidos de 
confidências. Já no corredor, passei em frente ao quarto da dinda, onde os 
foguetes alcançavam maiores tamanho e velocidade antes de sumirem 
porta adentro, e acho até que deixei escapar o nome de Juju entre os 

dentes quando avistei a nascente da luz e das sombras adiante, no outro 
quarto, o seu, o defronte ao banheiro como o meu.

A cada passada eu desvelava um universo de saudade. Não me lem-
brava da última vez de estar com ela no cômodo, muito menos a sós em 
casa. Pude ver melhor a luminária giratória, depois os travesseiros altos 
recostados na cabeceira da cama forrada, o espelho de chão próximo à 
cortina cor de chumbo servindo de céu ondulado para as estrelas e  
foguetes em redemoinho. Então supus que poderia assustá-la caso  
irrompesse de repente no umbral da porta, esticando o pescoço sem aviso, 
vindo do escuro e do silêncio. Era minha intenção falar seu nome,  
empostar a voz de modo a soar seguro de mim, no tom exato que  
manifestasse tal determinação e ao mesmo tempo dissesse exatamente o 
que eu estava fazendo ali, mas algumas mudas de roupa jogadas sobre a 
cama, inclusive a blusinha branca, o requisito para o baile, travaram minha 
voz, mas não minhas pernas. Quando tive vislumbre de todo o quarto,  
no que pareceu um ano arrastado sob aquele batente de porta, vi o dorso 
nu da amiga se curvando sobre alguém, sobre ela, é claro, como que  
uma vampira sugando o pescoço de Juliana em um beijo ou algo assim.  
Os olhos amendoados de Juju semicerrados, a cabeça jogada para trás e a 
boca num sorriso, nossa, de puro torpor, eu acho, os braços caídos e meio 
tesos de entrega, os seios comprimidos contra os da outra moça.

Retrocedi alguns passos pelo corredor, invejando a habilidade dos 
foguetes de se misturarem com o breu ao meu redor. Acho que uma das 
mãos da amiga estava dentro do short desabotoado de Juliana, não sei ao 
certo. Provável que sim. Miniestrelas, não as feitas de sombra criadas pela 
luminária, mas verdes e brancas e vermelhas encheram a lavanderia  
da dinda e tive que me apoiar na máquina de lavar antes de sair para o 
quintal. Segui nas pontas dos pés pelo pequeno jardim da madrinha,  
não sei por quê, desviando dos frutos da amendoeira com um zelo  
descabido pelo resto do caminho até o muro. Os pontos coloridos se 
multiplicaram e percebi que não respirava direito desde o sorriso lânguido 
de Juju no quarto. Apertei as pálpebras com força e tentei reaprender a 
encher os pulmões de ar. Com certeza a mão estava dentro do short, 
pensei, ainda de olhos bem fechados, o movimento lento e circular dos 
quadris de Juju regendo o rodopio de estrelas e foguetes outra vez em 
minha cabeça. Abri os olhos, tomei fôlego e repeti o ritual anterior para 
pular de volta. Sem a ajuda da amendoeira para a subida, acabei forçando 
demais o corpo contra o topo da divisa entre os terrenos e o muro recla-
mou para si pedaços de pano e de pele. Já do outro lado, bufando, tirei a 
camiseta, outrora branca, e me encostei no tronco da árvore. Baixei a vista 
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para o lado esquerdo do peito onde novas marcas de sangue brotavam da 
fileira de arranhões. Depois olhei para a minha mão, a do sorriso, e os 
pontos coloridos voltaram a aparecer. Do portão de grades pretas, lá na 
frente de casa, bocas e olhos mais abertos que de costume, minha mãe e 
dinda me encaravam, a segunda carregando a mesma sacola que eu usei 
para trazer o naco de manteiga, sem dúvida, com milho para Juliana 
comer quando voltasse do baile com a amiga.

Plantio
Juliana Faltz Martins

Sonhei com uma mulher que capinava a cidade. Arrancava prédios, 
casas, postes, placas, carros. Tudo o que via pela frente, menos aquilo que 
a terra pariu. Tufos de terra voavam enquanto batia a enxada com força 
para arrancar tudo até a raiz. Temia que se deixasse resquícios pudesse 
crescer tudo de novo. Era preciso arrancar fundo, até a raiz. Arrancava  
com urgência. O suor está em todo seu rosto, desce por todo seu corpo,  
mas ela não descansa. 

O cansaço vem, mas ela não esquece a urgência. 
Mesmo apressada, lembra de olhar o sol, o sente, sorri para ele porque 

sabe que para construir bonitezas em cima dos escombros é preciso 
boniteza dentro de si.

Juntou-se à mulher gentes de todos os cantos, uniram-se pela urgên-
cia. Sentiam-se cegados, e queriam ver. Queriam ver bonitezas. Queriam 
que os prédios não disputassem mais atenção com o céu. E para além  
do céu, queriam ver o horizonte que a cidade esconde. As bonitezas do 
horizonte são misteriosas, têm o poder de fazer utopia virar verbo. 
Capinavam ansiosos e sorrindo. Quando acabaram não viam terra,  
pisavam nos restos da cidade. Como se constrói o novo em cima do velho? 
Até pensaram que poderiam tapar cada pedacinho daquele velho Brasil, 
mas tinham medo de que aquelas sobras trouxessem maldições. 
Decidiram então enviá-las ao remetente, não por vingança, mas porque 
não queriam mais aquela cidade que era de tão poucos, que era muito 
mais um projeto de outros tempos de Portugal, do que verdadeiramente 
nossa. E o Brasil foi riso. Por todo país, gargalhadas escrachadas imagina-
vam a cara de espanto dos nossos colonizadores ao descobrirem que 
voltamos a enxergar. Neste dia festejamos, todos juntos, numa mesma 
mesa, numa mesma casa. 
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Mentols
Renata Ferri

– O que a senhora está fazendo na rua a essa hora? – O policial pergun-
tou a Marisa, que caminhava magra e curvada pela calçada da avenida 
enquanto fumava um cigarro cuja fumaça aparecia ainda mais por causa 
do hálito quente soprado no ar frio.

– Não está vendo? Trouxe o Pompom para passear. – Disse apontando 
para a coleira imaginária de um cão inexistente. Era piada, mas os da 
viatura não entenderam assim. A velha só poderia estar em meio a um 
surto de Alzheimer, perdida pela cidade. Pararam o carro e a seguraram 
delicadamente pelo braço.

– Onde a senhora mora?
– Logo ali na rua 13.
– Vamos te levar pra casa. 
Marisa não relutou, achou-os gentis, afinal, tinha saído justamente  

em protesto pela falta de educação dos familiares que tinham ido visitá-la. 
Era domingo, aniversário de 12 anos do bisneto Dudu. A família resolveu 
se reunir na casa de Marisa não porque era o desejo de todos cantar 
parabéns com o bolo e os doces na mesa comprida ao redor da qual  
filhos e netos já tinham cantado tantos parabéns ao longo das décadas,  
mas porque ela tinha uma empregada que ia aos domingos e assim 
ninguém precisaria lavar louça. Ninguém levou bolo porque Dudu era 
diabético desde nascença. Colocaram a velinha em um empadão de 
frango. Depois de comer, ninguém sequer levou o prato à cozinha. 
Deixaram tudo lá sujo em cima da mesa para a empregada catar,  
igual cachorros. Depois, Amelie, a irmã mais nova de Dudu, de 6 anos, 
subiu em uma cadeira e pulou lá de cima balançando os braços, para 
brincar de voar, e acabou quebrando um jarro de porcelana pintado à mão 
pela própria Marisa. Era lindo o vaso, ilustrado com copos-de-leite (a flor) 
e borda de ouro. Os pais e avós das crianças bebiam cerveja, mexiam no 
celular e dormiam no sofá. Não tinha outras crianças.

– Precisei caminhar para fumar. Não me deixam fumar nem na  
minha própria casa, os malditos. Dizem que dá câncer, que dá problema,  
que fede. O meu cigarro não fede, é mentolado.

– Quantos anos a senhora tem?

– Cinquenta e dois. – Ela parecia ter pelo menos oitenta e dois.
Pararam em frente à casa da rua 13 e os guardas acompanharam 

Marisa até a porta. Ela vasculhou a bolsinha a tiracolo, que era minúscula, 
mais ou menos do tamanho de um envelope de cartão de aniversário,  
em busca da chave. Encontrou, abriu a fechadura sem a dificuldade que a 
escolta esperava. 

– Obrigada, queridos, tchauzinho. – Ela ia fechar a porta, mas um dos 
homens impediu, colocando a bota na frente.

– Só um minuto, Dona Marisa. A senhora tem que chamar alguém 
aqui para assinar os papéis.

– Que papéis?
– Toda vez que a gente leva alguém pra casa na viatura, temos que 

apresentar esses documentos assinados aos nossos superiores. Imagine 
só, se não fosse assim, alguns iam passar o turno todo dando carona para 
os amigos. 

– Entendi. E eu não posso assinar?
– Não pode. Tem que ser alguma outra pessoa da casa, como se fosse 

uma testemunha, sabe?
– Um minutinho então.
Os dois policiais não tinham combinado nada, mas se entreolharam 

com cumplicidade. Balançaram a cabeça em sinal afirmativo, esticando a 
sobrancelha como se dissessem: “Olha só, vai dar certo.”

– Por que não pediu logo para a velha?
– Não sei, lembrou a minha avó.
Chegou na porta a Vênia, essa sim com cara de cinquenta e dois,  

que era a filha mais nova de Marisa. Cabelos loiros ondulados, corpo de 
quem vai na academia e faz dança de salão, sandália de salto, dentes 
muito amarelos. Encostou no batente da porta, com a mão na cintura.

– Boa tarde.
– Boa tarde, dona. Sou o soldado Gomes. A senhora sua mãe foi 

achada em uma situação de risco, andando desnorteada pela Avenida  
das Torres, quase foi atropelada. Sinto muito, mas alguém tem que se 
responsabilizar e você vai ser acusada de abandono de incapaz.

– Meu Deus, que horror, eu nem vi que ela saiu! Mas ela está bem,  
não aconteceu nada. Daqui para frente vamos tomar mais cuidado.

– Tomara que tomem mais cuidado mesmo, mas isso não é o sufi-
ciente para cancelar o processo. 

– E o que eu tenho que fazer?
– Tudo o que a senhora disser pode e será usado contra você em um 

tribunal da lei. 
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– Só um minutinho, moço. – Vênia foi correndo falar com o marido.
– Não era para você ter falado o seu nome, Gomes.
– Não seja idiota, está escrito aqui na nossa farda. É melhor falar logo 

para ninguém ver que a gente está de falcatrua.
– E o que foi isso que você falou, sobre tribunal?
– Nunca viu eles falando isso nos filmes? Sempre quis dizer também. 
– No Brasil não tem isso, velho.
– Ah, eles não vão saber.
Lá dentro da casa, Vênia cutucou Ilmar, que cochilava.
– Amor, temos que dar um dinheiro para os policiais. 
– Que policiais, mulher?
– Os que trouxeram mamãe, ou então vão me prender. Deve ser 

verdade, eles usaram umas palavras muito técnicas, coisa que eu ouvi no 
jornal da televisão.

– Deixa que eu cuido disso.  – Ilmar foi até a porta.
– Tô entendendo que vocês querem um cafezinho, certo? 
– Acho que um cafezinho resolve o problema sim. – Disse logo o outro 

que não era o Gomes, pois queria pegar a grana e sair logo dali antes que 
o colega falasse mais bobagem.

– Vou pedir para a empregada passar então. Vamos entrar.
– Não podemos entrar, senhor. Estamos de serviço.
– Olha, vocês têm que concordar comigo que aqui na porta não dá pra 

trazer café. Vocês vão ter que entrar e esperar. – Deu uma piscadela.
Mesmo sem entender se eles receberiam dinheiro ou café de verdade, 

os dois entraram. Ficaram de pé na frente da porta da cozinha. Ilmar 
pediu à empregada, suada diante da pilha de pratos, copos e talheres 
sujos, que colocasse água para ferver e foi lá para dentro, no quarto, 
procurar Marisa e pedir dinheiro para dar aos policiais. Todos que estavam 
na casa olharam assustados para os dois intrusos, e Amelie perguntou se 
podia segurar o revólver de um deles. Permaneceram sérios e ignoraram  
a menina.

Uma porta perto do corredor se abriu e Marisa saiu do banheiro.
– Vocês ainda estão aqui? Se tivessem deixado eu assinar, não demora-

ria tanto. 
– Onde está o seu filho, senhora?
– Não tenho filho, só filhas.
– Eles estão falando do Ilmar, mamãe. Ele já vem. – falou Vênia, tensa.
– Isso aqui está virando palhaçada. Se ele não aparecer logo, vou ter 

que levar alguém preso.
– Meu pai vende bomba, moço. Não era para eu contar, mas ele me 

bateu quando eu quebrei o vaso da vovó. – Revelou Amelie, para aplacar a 
ansiedade dos policiais. 

– Seu pai é o Ilmar?
– Não, é aquele ali, Cristian. 
O pai da menina, que até então estava anônimo no canto da sala 

trocando mensagens pelo celular com os clientes para quem vendia 
anabolizantes, achou estranha a presença dos policiais, mas não imaginou 
que a história poderia voltar-se contra ele tão rápido. 

– Menina atrevida! Não é verdade, é só bobagem de criança.
O Gomes arrancou o celular da mão de Cristian e leu algumas 

mensagens. 
– Parece que vai ter mesmo prisão hoje, compadre. – Disse para o 

companheiro.
– Deixa eu ver. – O não Gomes avaliou o conteúdo. – É, rapaz, a coisa 

ficou feia. 
– Tá bom, tá aqui. – Cristian pegou a carteira na mochila que estava 

atrás do sofá, de onde tirou mil reais e entregou. – Vamos esquecer. 
– Tem que ser mil pra cada. 
– Só tenho mais 400. – mostrou a carteira vazia depois de tirar mais 

quatro notas de cem. 
– E as bombas, tem bomba aí?
– Cristian entregou a mercadoria que estava dentro da mochila,  

umas ampolas com o líquido que seria injetado nos músculos dos fortões.
Os policiais foram embora sem se despedirem. Cristian arrastou 

Amelie para o quarto, para apanhar mais e ficar de castigo. Marisa ficou 
tonta e quase desmaiou. A empregada pegou uma cadeira para ela e  
foi buscar água. Gisele, mãe de Amelie e Dudu, e esposa de Cristian,  
se aproximou da mãe com a cara apática de sempre e ofereceu um  
comprimido calmante.

– Toma isso, mamãe, a senhora vai se sentir melhor. Quanto estresse 
hoje. Já tomei dois. 

– Eu não vou tomar esse remédio doido não, vai que depois eu morro? 
Deixa eu fumar, por favor!
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Jabuticabeira
Wemerson Felipe Gomes

Meu avô 
   é seu pé 
de jabuticaba

Árvore velha, 
   ruidosa,
cheia de saliências
   ásperas;

   asperências 
   que são 
   vivências

   de tempo
      de vida
   de choro
      de riso
   de chuva fria 
   de fim de tarde

Meu avô 
   e seu pé 
de jabuticaba
 
    – um só: 

   doce, às vezes,
   amargo; 

   alto, às vezes,
   tão baixo;

   abraço que acolhe, 



48 49

   às vezes,
      machuca;

   mas no fim, 
   sempre o mesmo 
      olhar
   de distância
      e saudade
 
   (saudade de quando todos
   reuniam-se distantes em seus braços
 suados de pó e de terra)

Será tarde demais
   para regar com lembranças
   as feridas na tua copa?

Tardam apenas 
   os últimos 
   galhos secos;

   que faremos deles?

Não percebera antes,

   mas meu avô 
      é seu pé 
   de jabuticaba:

   findo um findo o outro

A herança do meu bisavô
Leo Mascarenhas

1.
seu Demerval era sujeito ossudo
dado à pimenta e às cartas
um belo dum negro cafuzo de um e oitenta
que nos 60 foi motorista de bonde
motorista não, con-du-tor 
gostava de dizer
com um orgulho de quem defende um doce pra comer mais tarde
subia a Pouso Alegre todo dia menos 
segunda
até ser mandado embora e passar o resto da vida vendendo biscoitos pra 
sustentar a família de oito filhos.

2.
quando velho 
seu Demerval ficou sem os cabelos lisos e os dentes
e não ganhava de mais ninguém no buraco
seus mais de trinta netos
guardavam mais medo que respeito
os dentes do vô vão pular pra fora mãe
tem que colar

3.
nos 90 trombou com um dos netos na varanda
lendo O mistério do cinco estrelas da coleção Vaga-Lume
num tapa só tomou o livro e atirou na rua
o caminhão de lixo laminando aquele mistério no asfalto
essa merda num vai ti levá a lugá nium muleque
cê tem é que subi in árvore e aprendê a usá ferramenta
como teu pai
o menino ficou que era só confuso
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4.
mãe por que o vô odeia livros
teu avô foi mandado embora do bonde por conta dum livro
ele tava lendo um livro de bonde
não
ele bateu no bonde com o livro
não
ele atropelou um livro com o bonde
não
mãe o que é um bonde

5.
dois de dezembro de 1961 foi um dia importante
a linha Pampulha é a mais chique 
agora ela é minha
seu Demerval botou seu uniforme menos remendado
seu quepe amarelo
e lá se foi para um sábado glorioso
correr a Antônio Carlos 
o bonde apinhado de gente
que não tinha jeito nem dinheiro para os esportes náuticos

6.
numa quarta a meio caminho do centro 
quis subir no bonde um senhor carregado de livros
deitou tudo fora da sacola
tudo fora do trilho
seu Demerval esperando pra arrancar
mas nesse dia tinha um homem muito importante no bonde
muito branco muito advogado
arranca que eu tô com pressa
e seu Demerval 
por algum motivo aquele dia 
nada
arranca que eu tô com pressa
não ouviu não arranca que eu tô com pressa
ARRANCA QUE EU TÔ COM PRESSA, SEU PRETO DE MERDA!
silêncio todo mundo olhando
e seu Demerval 
por algum motivo
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justo aquele dia
nada
só depois qui o sinhô dos livro subí
ponto final
aquele disparate custou o emprego de seu Demerval
que em troca ganhou a empatia do senhor dos livros
e um exemplar dedicado
para o corajoso companheiro que me fez valer a viagem
– Abdias

7.
duas pontes de safena 
e quarenta anos depois
seu Demerval morreu de infarto. 
alguns filhos e netos fizeram pequeno mutirão 
pra resumir-lhe os pertences e as memórias
no fundo de uma gaveta
o embrulho
um livro e um quepe amarelo
enrolados num pedaço de pano puído
e esse livro mãe
cê sabe que seu avô num era de ler
mas tava aqui nas coisas dele
que livro é
Dramas para negros e prólogo para brancos
tem até uma dedicatória nele
esse é o livro que selou o destino do teu avô
ele nunca leu
também nunca quis jogar fora
posso ficar com ele mãe
pode
mas vê se acha alguma camiseta que serve em você também

8.
quinze anos mais tarde
ganhei aquele livro velho do meu tio
Raimundo a função de ler nessa família agora é sua
faz dos livros o teu terreiro
acha teu bisavô que dorme nessas páginas
e sela teu destino.

Sinta-se em casa
Breno Alvarenga

1.
É um dia estranho. Não que nada de aborrecedor tenha acontecido, 
mas algo está fora de lugar; é como se estivesse, o tempo todo, à espera 
de alguém que não vai chegar. Agora mesmo, à tarde, assustei-me ao 
perceber que servia duas xícaras de café. Foi só quando exclamei “beba ou 
vai esfriar!” que dei-me conta de que falava sozinha. Por alguns minutos, 
tive a certeza de que meu velho Osvaldo me fazia companhia.

Belinha, minha cachorra, late insistentemente desde a sala de entrada. 
Por ser uma Yorkshire, raça de cachorros provenientes da Inglaterra,  
preza pela sutileza e pelo bom gosto, além de não suportar a falta de 
modos. Antes mesmo de chegar à sala, prevejo o motivo de seu ultraje. 
Aproximando-me dela, observo a rua pela grande janela de vidro.  
Três jovens mulheres e dois homens bebem cerveja, apoiando os copos 
em cima de um carro. Não entrarei em detalhes sobre a vestimenta dos 
cidadãos, pois envergonharia-me só de descrevê-la. Da mesma forma,  
a letra da música – podemos chamar isso de música? – é grotesca:  
a copulação, ato sagrado e secreto, torna-se escabrosa ao revestir-se de 
palavras tão chulas. Belinha, agora, late mais para mim do que para eles, 
cobrando-me alguma atitude. Ela tem razão: fomos nós quem deixamos 
isso acontecer. 

Observo meu reflexo no vidro e assusto-me com o que vejo: sou muito 
mais velha do que pensava. Por algum motivo, a imagem que tinha de 
mim mesma era mais gentil e aprazível aos olhos. Meu reflexo faz com 
que sinta-me tal qual um fantasma, sem ser vista ou ouvida propriamente. 

– Sabe quem morava ali, Belinha? – Comento. – O Doutor Afonso 
Rubião! Você se lembra dele? Ele quem curou mamãe da catarata…  
Um homem muito correto. 

Ela não se lembra, é claro. Cachorros, afortunadamente, têm memória 
curta. Vão embora deste mundo levando apenas cheiros. Eu, por exemplo, 
se parto hoje, levo comigo o rosto de Afonso Rubião dentro de um caixão. 
A morte dele me fez perceber como era uma idosa cuja vida era controlada 
por uma ampulheta. Um mês depois foi a vez de Sara Guedes. 
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– Um pouco desorientada, sabe? – Digo a Belinha, que segue ros-
nando. – Mas uma mulher muito garbosa, elegante. Casou muito bem, ela. 

No seu leito de morte, colocaram-lhe um vestido verde e reluzentes 
joias, estava praticamente pronta para um baile. Mas, sem a sua voz,  
as joias não brilhavam. 

Observo lá fora uma das jovens rebolar enquanto olha para mim.  
Ri como se fosse autêntica demais por ter coragem de ofender. 

– Até de Sara tenho saudades… – Confesso a Belinha.

2.
Na mesa da cozinha, um verdadeiro banquete: pães, caldos, coxinhas e 
sonhos. Carmem, a empregada doméstica, é uma dessas profissionais que 
você acha só uma vez na vida e não pode largar. Ela tem esse costume de 
me fazer pequenas surpresas, mimando-me. 

– Sonhos, Belinha. Carmem nos fez sonhos! 
Parto um pedaço e dou a Belinha. Como esperado, para de rosnar e, 

subitamente, perdoa-me. 
– Mamãe cozinhava sonhos todos os domingos. – Relembro, tentando 

fazer o doce durar na boca. Como são gostosas as memórias! Se pudesse, 
viveria nelas. 

Ouço as badaladas do relógio. Conto-as e, percebendo que são seis, 
faço o sinal da cruz. 

– Belinha, hoje não é domingo não, certo?
Lembro-me de ver a novela, e ela não passa aos domingos. Ou será que 

a vi ontem? Não é possível que eu tenha perdido a missa do Padre Flávio! 
Novamente um barulho interrompe meus pensamentos. Desta vez, 

um ruído amedrontador: uma chave gira na fechadura da porta de 
entrada. Apavoro-me e sinto um arrepio se estender dos meus braços até 
a nuca. Meu coração pula em meu peito, e o suor começar a se formar em 
minhas mãos. Eu estava certa: Osvaldo está aqui! 

3.
Caminho até a sala. Dou cada passo de forma calculada, tentando me 
lembrar dos assoalhos que rangem. Noto que a porta de entrada começa  
a ser aberta por uma presença; chego a ver o volume do corpo no  
escuro. Recuo e escondo-me detrás da parede. Não creio que seja 
Osvaldo! Tomo coragem e aproximo o rosto da extremidade da parede. 
Vejo, dentro da minha casa, um homem, de cerca de trinta anos, e uma 
criança, de cerca de doze. Têm a pele escura (não sei como me referir a 
eles nos dias de hoje). Usam chinelos e bermudas velhas. 

– Pai, tem certeza de que ela não está em casa? – A criança sussurra.
– Tenho. Ela sempre vai à missa aos domingos. – Responde o adulto, 

examinando a casa. 
Sim, Adelaide, hoje é domingo, sua tola! Meu coração bate tão  

acelerado que temo ter um infarto. Como sabem que eu deveria estar  
na igreja?!

O homem se ajoelha diante da criança.
– Meu filho, por favor, você precisa se comportar. – Soa aflito – Isto 

aqui é muito importante, e eu estou correndo contra o tempo.
– Mas eu quero ajudar! – Protesta a criança.
Horrorizo-me. Como pode uma criança estar envolvida em atos tão 

cruéis e indignos? Como pode um pai, tão cedo, envolver o filho com  
a criminalidade? 

Para o meu pavor, noto que caminham em minha direção. Sinto um 
formigamento no pescoço e temo que não consiga andar. Sou uma 
estátua esculpida em medo. É o meu fim! Dou um passo cambaleante 
para o lado. Escoro as mãos na parede e dou um segundo passo.  
A cozinha não está tão longe. Como se habitado por outra pessoa,  
meu corpo ensaia uma corrida. Mais cinco desajeitados passos são  
dados: estou na cozinha. Sob a mesa, Belinha me encara com desdém.  
Parece julgar um exagero à minha reação a tudo aquilo. 

4.
Aqui, detrás da porta, sinto-me mais segura. É um esconderijo impro-
visado pelo susto, mas só de ter uma camada de madeira diante de mim, 
passo a ter a esperança de sair viva. 

Pela sombra na fresta da porta, sei que um deles também chegou à 
cozinha. Será que fui descoberta? 

– Pai, posso comer um pouco? – Pergunta a criança, descobrindo o 
banquete preparado (para mim!) por Carmem.

– Não, Lucas. Eu acabei de te falar, não foi? – Responde o homem, 
desde o corredor. 

– Mas eu estou com fome! – Chantageia a criança, que aparentemente 
se chama “Lucas”. 

Há um terrível silêncio: o pai está considerando. 

5.
Belinha mastiga um pedaço do pão, cedido a ela pelo garoto. Como 
pode a audácia dessa gente? Parecem fazê-lo para me provocar, ainda que 
não saibam que estou ali. Fecho os olhos. Não posso deixar que a raiva me 
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faça perder o foco. O que vamos fazer, Adelaide? Como avisar Beatriz? 
– Acredita que até hoje lembro da primeira vez que comi um  

sonho? – Ouço o homem dizer – Era um negócio de gente chique comer, 
sabe? Provei só quando adulto!

Olho para a cachorra, deitada no chão. Em pensar que, há dez  
minutos, éramos nós quem comíamos aqueles sonhos, Belinha!  
A cachorra, no entanto, não me faz caso e, encarando a criança,  
parece negociar a proposta de divisão dos sonhos entre as três partes 
interessadas. 

– Pega um pra você, pai. – Responde o garoto, caçoando dos meus 
pensamentos. 

 Aproximo o rosto da porta. Vejo o homem sorrir para o filho e,  
então, pegar um dos sonhos. Partindo-o em dois, cede metade do doce  
ao garoto. Até onde irão?

– Muito bom, né? – Pergunta.
– Uhum! – Responde o filho de boca cheia. 
A invasão não lhes basta? Por que não acabam logo com isso e  

me deixam em paz? Belinha me encara e, por alguns segundos, creio que 
sorri. Quando foi que essa cachorra se tornou tão petulante? 

– Você se lembra de tudo o que eu te falei? Se ela chegar antes, você se 
esconde, tá bom? Ela não pode te ver de jeito nenhum! 

O que exatamente aconteceria se nos víssemos? Será que, notando que 
sou uma idosa, repensarão o ato? Ou concluirão que não fará diferença 
roubar-me alguns meses de vida? Afasto-me em direção à parede,  
tentando esconder-me da segunda possibilidade. 

– Tá bom, pai. Alguém vem te ajudar? – Questiona a criança,  
mastigando uma coxinha de boca aberta. 

– Sim. Acho que em meia hora chegam aqui. – Observa o filho,  
atentamente – Vai dar tudo certo! Não precisa ficar nervoso, não.  

Osvaldo empenhou-se tanto na construção desta casa e, agora,  
ela é tirada de mim diante de meus olhos. Preciso reagir, mas como  
ter coragem em pernas tão bambas?  

– Lucas, agora já deu. Imagina se ela chega e não tem mais nada? –  
O homem diz.

– Mas tem muita comida ainda! – Protesta o pequeno usurpador. 
– Mas eu preciso que quando ela chegue esteja tudo no lugar.  

Isso é importante!  

6.
Agora, escuto os invasores no corredor que dá acesso aos quartos. 
Caminho, cuidadosamente, até a sala de estar. Olho para o sofá,  
onde estava sentada há algumas horas, e percebo que meu celular está ali. 
Tento visualizá-los: a criança está parada diante do banheiro e o pai digita 
algo no celular. Aproveito a distração e me apresso até o sofá, coletando 
meu celular. Pronto! Agora tenho chances de contornar esta situação. 
Retorno, ofegante, e encosto-me à parede que faz divisa com o corredor. 

– Pai, posso tomar banho na banheira? – Ouço a criança exigir mais 
uma usurpação do meu bem-estar. 

– Não, meu filho. Não te falei que a gente não está com tempo? 
Faz-se um silêncio. Aquele mesmo silêncio que introduzia, para o meu 

desespero, uma negociação. 
– Promete que vai ser rápido? – Pergunta o homem, como previsto. 
– Prometo. – Responde a criança. 
Escuto os dois entrarem no banheiro, fechando a porta. Aproveito a 

oportunidade para correr até o antigo quarto de Beatriz, que dá de frente 
para o toalete. Esqueço-me de ser cuidadosa e um dos assoalhos range 
como um urso baleado. No entanto, as torneiras da banheira, que agora 
jorram água, disfarçam minha desatenção. Observo o celular em minhas 
mãos e dou-me conta de que o número de Beatriz está escrito na parte 
traseira do aparelho em uma fita adesiva. Alegro-me com minha  
precaução. Já no breu do quarto, disco o número e aguardo, tremendo. 

– Mamãe? Por que a senhora está me ligando? – Escuto do outro lado 
da linha minha filha. – Calma, onde a senhora está?!

– Beatriz, me ajuda! – Sussurro desesperada.
– Mamãe, pelo amor de Deus, onde a senhora está? 
– Estou na minha casa. Tem alguém aqui. Ajude-me! – Sussurro 

novamente adicionando maior urgência. 
– Mãe do céu… Calma que estou chegando aí! Não saia daí. Fica aí 

que eu estou chegando!
Desligo o celular e respiro aliviada. 
Infelizmente meu alívio é fugaz e logo dilui-se em fúria: a criança 

gargalha na banheira – minha banheira vitoriana! –, provavelmente 
ensopando meu precioso banheiro. 

– Pai, e se ela chegar e eu estiver aqui? – Pergunta. 
– Se você ficar enrolando, isso vai mesmo acontecer. – Responde o pai, 

agora abrindo a porta .
O homem atravessa o restante do corredor e, como temia, adentra o 

meu quarto. Estaria Carmem envolvida nisso tudo? Sempre foi de muita 
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confiança, mas a pobre mora em uma região muito violenta. Para essas 
pessoas a criminalidade é sempre um caminho muito tentador. 

Aproximo-me do vão da porta e o vejo sentar em minha cama.  
Abrindo a gaveta da mesa de cabeceira, retira uma quantidade significativa 
de dinheiro. Eles sabem exatamente onde guardo tudo! Conta as notas e 
guarda-as no bolso. Em seguida, abre o meu guarda-roupa e retira de lá 
três lindos vestidos, o que me faz pensar que morrerei de camisola. 
Coleta, então, um colar, um brinco e anéis. Coloca tudo em cima da cama, 
separando-os para levar. 

Belinha entra no quarto e rodeia o homem. Por que, só por hoje,  
ela não é uma Rottweiler, e sim uma Yorkshire tão mesquinha? 

– Vamos ser amigos? Você promete ficar quietinho? – Diz o homem 
fazendo carinho em Belinha, que, por sua vez, abana o rabo, completa-
mente vendida.  

O celular do homem toca. 
– Oi, Rogério? Já está chegando? – Diz, atendendo o telefone – Você 

tem dez minutos para chegar aqui, senão não vai dar tempo. 
Beatriz, pelo amor de Deus! 
– Você vem na caminhonete, né? – Segue o homem, agora, satisfeito 

com o que ouve. – Tá bom. Já estou com o seu dinheiro aqui. Você vai ficar 
lá fora vigiando se ela vai chegar, certo? 

Assente e desliga o celular. Espero que Beatriz tenha chamado a polícia 
para acompanhá-la, não quero colocá-la em risco. Será que fiz certo em 
ligar para ela? Volto a suar nas mãos. 

Meus pensamentos são novamente interrompidos, mas agora por  
um ruído que nunca fora tão bem recebido pelos meus ouvidos: a campai-
nha toca. 

Ainda no quarto, vejo o homem arregalar os olhos. Encara Belinha e 
parece combinar um pacto de silêncio. A criança corre até o quarto com a 
toalha amarrada na cintura. 

– São os seus amigos? – Sussurra, amedrontada.
– Pedi que não tocassem a campainha – Responde o homem, distraído.
 A campainha volta a tocar.
– Será que ela voltou mais cedo, pai? 
– Venha – O homem pega a criança pela mão. – Vamos te esconder  

na sala. 

7.
– Venha – Meu pai me pega pela mão – Vamos te esconder na sala.

Tentamos correr em silêncio, o que é uma tarefa muito difícil.  
Ao chegar à sala, percebo uma sombra no vão inferior da porta. Ela está lá! 
Sinto meu coração pular. Tenho uma súbita vontade de gritar, só para 
acabar logo com aquela tensão. “Pronto, estraguei tudo, estamos livres!”. 
Meu pai me dirige um olhar e leio nele a repetição de tudo o que já  
foi dito: “Esconda-se e não diga nada”. Obedeço e deito-me no chão.  
Agora só vejo o estofado do sofá cinza à minha frente. 

Ouço meu pai abrir a porta. De lá, uma voz que não reconheço. 
– Oi, Francisco – Escuto uma voz feminina dizer, fazendo uma pausa 

que parece durar horas. – Acho que a minha mãe está na sua casa de novo.

8.
– Esta é a minha casa! – Adelaide protesta. – A casa que eu e seu pai 
construímos! 

Beatriz e Adelaide estão sentadas em um dos sofás, diante de mim e 
meu pai, no outro sofá. Beatriz segue constrangida, desde que a porta foi 
atendida, é a segunda vez que a senhora entra em nossa casa. Meu pai me 
explicou que ela morou aqui por muito tempo e que já não anda com a 
cabeça muito boa, por isso é preciso ter paciência e solidariedade. 

– Não, mamãe. – Responde Beatriz com o mesmo tom de voz de papai 
ao contar-me da morte da vovó. –  Nós vendemos esta casa para o 
Francisco, lembra? Agora a senhora mora comigo, na rua de cima. 

– Eu moro aqui! – Grita Adelaide, fazendo-me arrepiar. 
Beatriz sorri e a abraça de lado, como se a senhora tivesse dito algo 

engraçado. 
– Desculpe-me, Francisco. Ela fica voltando nessas lembranças e não 

há nada que a tire delas. 
– Não tem problema não, Beatriz. Foram muitos anos aqui, né? – Meu 

pai responde gentilmente, ainda que eu gostaria que não o fizesse – Eu e 
Carol temos que parar de deixar a chave debaixo do tapete. Somos dana-
dos para esquecer chave, aí acabamos deixando uma de garantia.

– Imagina! Eu que me distraí e achei que ela estivesse no quarto.  
O susto que eu levei quando ela me ligou! – Responde Beatriz. 

Adelaide me encara. Olha-me de tal jeito que torna-se difícil seguir 
com a solidariedade. Desvio meu olhar antes que pense em algo que faça 
o Padre Antônio pedir-me dez Ave Marias de penitência.

– O Doutor Afonso precisa saber disso… – Diz Adelaide, possivelmente 
ainda me encarando. 
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– Mamãe… – Mais uma vez Beatriz soa como meu pai, neste caso, 
quando me recuso a dormir cedo – A pobrezinha me ligou desesperada, 
falando que vocês tinham invadido a casa dela. Deve ter levado um baita 
susto vendo vocês dois entrando!

Por que é ela quem leva o susto? E o susto que a gente leva quando a 
vê, de novo, por aqui? 

– Estamos atrasados. – Digo finalmente. 
Meu pai toca minha perna dando-lhe dois tapinhas. Não sei se está me 

recriminando ou agradecendo. 
– Hoje é aniversário da Carol, sabe? Aí a gente está tentando organizar 

uma festinha surpresa pra ela. – Diz, o que me faz perceber que seus 
tapinhas eram mesmo de agradecimento. 

Beatriz levanta-se do sofá, para meu alívio. 
– É mesmo? Que coisa boa! – Pega a mão de Adelaide e a ajuda a 

levantar – Então vamos, né, mamãe? Já, já a Carol está chegando aí.
Meu pai também se levanta do sofá e eu o sigo, na esperança de 

adiantar ao máximo o processo de despedida. 
– É, acho que em meia hora a missa acaba. – Diz, olhando o relógio  

na parede. – Inventei de confiar no meu irmão para trazer o bolo e a 
decoração, e agora estou aqui sem ter o que fazer. 

– Fica tranquilo. Ele vai chegar agorinha, vai ver. – Beatriz responde, 
levando Adelaide, de braços dados, até a porta. 

Diante da porta, Adelaide vira-se e observa Zeca, meu cachorro,  
lamber suas patas. Agacho-me e o pego no colo. A senhora agora volta  
a me observar com aquele mesmo olhar de antes. Desta vez encaro-a de 
volta. Sinto muito pela sua situação, mas nada disso é seu. 

9.
Desde a janela da sala, observamos Beatriz e Adelaide retornarem à 
casa delas. Parte de mim temia que mamãe chegasse com elas ainda aqui, 
estragando toda a surpresa. A outra parte sentia-se incomodada pelo olhar 
de Adelaide. Sei bem como não lhe agradou a ideia de que estivéssemos 
habitando “sua casa”. Não só porque foi sua, mas também porque  
éramos nós.

– Ela vai ficar bem, pai? – Pergunto, ainda observando-as caminhar. 
– Ela vai se esquecer disso – Responde-me, distraído. 
– E a filha dela?
– Ela também vai se esquecer… – Diz, agora me olhando. 
Abraça-me de lado. Percebo que, assim como para mim, algo silencioso 

aos ouvidos delas gritava-o. 
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– Parece que vamos ter que começar a organizar a sala sem o seu tio. 
– Diz, no tom de voz de quando tomamos sorvete após uma discussão. 

– Vamos lá! – Respondo, tentando convencer a nós dois do retorno de 
uma empolgação.

Caminhamos pelo corredor em direção à sala de estar. Meu pai  
me encara.

– Você sabe que merece tudo isso, né? – Pergunta-me.
– Sim, pai, eu sei – respondo. 
E também sei de algumas coisas que a gente não merece. 

Clarice mora aqui
Carolina Valverde

Joana gritava da cozinha, sem tirar os olhos do fogão.
– Dé, minha filha, sai da janela um tiquinho só, sai? A friagem tá 

cortante e você pode acabar pegando uma constipação daquelas. Seu nariz 
tá que escorre, despelando e vermelho por fora, de tanto que você fica 
passando a mão de baixo pra cima. Podia, pelo menos, usar um lencinho 
de pano, né? Que modos são esses? Nem parece que já é uma mulher 
adulta! Quer que eu pegue pra você? Está na sua gaveta de calcinhas,  
bem lá no fundo. Melhor seria se você mesma pegasse, senão o mingau 
vai grudar na panela. E é bom que aproveita e esquenta o corpo um 
pouquinho. Tá frio demais, menina! Olha lá o rosa no céu e a falta de 
estrelas. Minha vó sempre disse que, quando o céu fica rosa de noite,  
é sinal de frio bruto. Se você pegar uma lufada de vento pode até ficar com 
a cara torta, sabia? Nem sei contar o tanto de vezes que já te falei isso. 
Você acabou de tomar uma sopa quente, de pé, sem sair do lugar, na 
frente dessa janela aberta. Quase uma sopa de macarrão com sereno. 
Aliás, você está aí desde as sete. Cruz credo, gente! Deus que me livre!  
Já pensou se pega um resfriado com febre e tudo? Suas pernas não doem? 
Todo dia é isso. Todo dia. Não sei como é que aguenta.

– Como que aguento? Aguento o quê? Vou nada, Joana, vou pegar 
constipação nada. Como que fica com intestino preso de ficar na janela?  
É só quando como goiaba com semente mesmo. Só estou vendo Clarice.  
E aqui, ó, estou de meia contra varizes, aquela que o Dr. João pediu pra eu 
usar. Tenho que ficar de pé, senão não enxergo direito. A parede tampa. 
Pegar lencinho que nada. Limpo o nariz com a mão e limpo a mão na 
blusa. Que que tem? Sobre minha cara, ela já é um pouco torta e se  
eu pegar isso aí de vento que você disse às vezes pode acabar me  
consertando. Meu nariz não está vermelho nada. Vem cá pra você ver, 
vem. Ela está tirando a maquiagem e já fez até touca no cabelo. Toda noite 
ela faz. Tem noite que gira o cabelo todo pra direita e tem noite que é pra 
esquerda. Um dia você faz em mim? Touca? Acho que vou ficar linda.  
Igual Clarice. Eu vejo tudinho daqui. Ainda bem que enxergo bem de 
longe, né? No dia em que eu parar de enxergar direito você me arruma 
uns óculos? Acredita que sinto até o perfume dela? Sério! Juro que sinto. 



64 65

Mas só quando ela abre a janela, é claro. Um perfume doce como o mel! 
Hoje a camisola é longa e rosa-pêssego, igual àquela que você me deu no 
Natal passado. Lembra? Só não sei de uma coisa, Jô. Que horas será que 
ela escreve, hein? Nunca escuto barulho de máquina. Será que daria pra 
escutar daqui? Acho que sim. Do mesmo jeito que sinto o perfume.  
Se bem que pode ser que ela escreva na sala, ou na biblioteca dela.  
Será que ela escreve à mão? Pode ser, né? Só pode. E sobre isso do céu 
ficar rosa, eu acho é lindo! – Gritava Adélia da janela, sem virar o rosto 
para trás. A cabeça ficava a um palmo à frente do peito. Os olhos quase 
saindo das órbitas. E o coração aos pulos!

– Ô, minha nossa senhora! Não é dessa constipação que eu tô falando! 
É gripe, menina! Ah, deixa! Tem jeito não. – Joana desiste.

Já eram dez da noite e Adélia permanecia lá no seu posto especial de 
observação desde as sete horas, com um livro de Clarice Lispector debaixo 
do braço, quando, então, a vizinha chegava e iniciava sua rotina noturna 
de tirar a maquiagem, pentear o cabelo, colocar camisola, enfim,  
se preparar para dormir. E olha que isso durava… das sete às onze.  
Não tenho mais conta de quantos anos isso já vinha se repetindo, de 
segunda a segunda. E essa história de viver com um livro debaixo do 
braço, grudado em seu corpo, era um pouco complicado, pois além de 
seus movimentos de braço daquele lado ficarem comprometidos, os livros 
estavam ficando amarelados e ondulados com o contato com o suor e o 
desodorante das axilas. Adélia parava tudo o que estava fazendo. 
 Não podia perder uma ação sequer de sua escritora predileta. De sua 
vizinha famosa e adorada. Não era somente uma rotina. Rotina é de fora 
para dentro. Aquilo era mesmo uma necessidade. É como se Adélia fosse 
aquilo tudo. Adélia era o que repetia. E o livro em seu corpo. Como dizia 
Clarice, seu amante em seu corpo.

A pessoa que morava no prédio ao lado e que Adélia tinha a certeza 
absoluta de que era a própria Clarice Lispector, em carne e osso, era uma 
senhora que regulava em torno de uns setenta e cinco anos de idade, 
extremamente charmosa e vaidosa. Vivia com o cabelo de laquê, partido 
de lado e com topete de madame. As blusas eram de renda com uma certa 
transparência e sempre usava echarpes. As bolsas combinavam com os 
sapatos, e a maquiagem era fortíssima, mesmo quando ia à padaria.  
Um perfume doce e marcante – francês, com certeza. Estava sempre 
fumando. Segurava o cigarro de um jeito especial e soltava a fumaça  
como se fosse uma dança de mãos, dedos e fumaça. E isso tudo eu fiquei 
sabendo bem depois. Depois que a vi de perto pela primeira vez.  
Adélia tinha mais certeza de que era de Clarice que se tratava do que  

de quando ela própria estava com fome ou com sono. Aquelas certezas 
decididas.

Tudo começou em uma tarde de agosto quando Adélia estava na  
janela da sala acompanhando, com os olhos fixos, uma pipa que fazia mil 
piruetas no azul. Por uma distração do olhar e capricho do inusitado, 
mirou a vizinha fumando, bem na janela de seu apartamento. Foi sem 
querer. Joana dizia que no momento em que essa menina descobriu  
a vizinha foi um momento inesquecível, até pra ela. As duas estavam 
sozinhas, como sempre, e Adélia ficou completamente catatônica,  
falando baixinho sem parar – Joana, Clarice. Joana, Clarice. Joana… 
Clarice. É ela! É Clarice! É Clarice Lispector! – Nada que Joana fez conse-
guiu tirar a menina do estado de estupefação e encantamento. E ficou lá 
assim, até ser levada para a cama, pois havia dormido de pé, debruçada no 
parapeito da janela. A partir do dia seguinte, pronto – o enredo vindouro 
estava definido. E com um livro debaixo do braço, como se fosse um 
membro de seu corpo. Até hoje Adélia acha que a pipa foi enviada por 
algo, que ela não sabia o nome, só para que descobrisse que Clarice era 
sua vizinha. Por toda a casa havia desenho de pipas. Nas paredes,  
nos blocos de notas, nos livros, e ai de Joana se desmanchasse algum. 
Como Adélia nunca acreditou em Deus, passou a acreditar em pipas.

Ela bem que merecia, aliás, precisava ter um mundo leve, pelo menos 
dentro de seus pensamentos lunares. Esses alívios que damos um jeito de 
pescar pela vida afora. É claro que ela preferia viver a vida da janela, de sua 
vizinha, dona de frases e palavras, porque a dela não havia sido nada fácil. 
Não era nada fácil. Não que alguma seja. Não. E, além do mais, Joana,  
que cuidava dela desde o nascimento, era idosa, cansada da labuta,  
sem família, bebia cachaça um pouco demais, tinha pressão alta, era 
muito pesada e já sem paciência. Os pais de Adélia morreram quando a 
menina tinha oito anos de idade. Foi naquele momento que, se é que o 
Deus das pessoas havia existido de alguma forma em suas divagações, 
deixou absolutamente o seu posto, quando ouvia para todo lado que Ele 
quis assim, que Ele sabia o que estava fazendo, e outras mil coisas que 
invadiram aquela cabeça de oito anos com a força de uma catástrofe.  
Seus pais eram professores na Faculdade de Letras, os dois, e o que ficou 
para a menina foi Joana e os livros – aos borbotões. Na casa tinha mais 
livro que prato, que copo, que comida. Livros e pipas desenhadas. E assim 
foi a vida das duas por trinta e nove anos.

Os pais de Adélia vieram da Rússia para o Brasil na juventude e,  
por isso, não havia parentes brasileiros. Joana realmente nunca poderia 
imaginar que sua vida ia virar o que virou quando chegou para trabalhar 
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na casa dos professores. Herdou Adélia. É isso – herdou Adélia. Adélia e 
tudo o que tinha relação com aquela vida que parecia ter parado aos oito 
anos de idade. É que a menina ficou lá. Ficou antes da cena de morte dos 
pais. Não cresceu. Escolheu o minuto antes dos pais se despedirem dela 
para a viagem fatal. Escolheu ficar no tempo quando ainda não era órfã. 
Quando suas bases ainda não haviam virado de vidro. E, Joana, ficou lá. 
Absolutamente impossibilitada de outra escolha de vida que não fosse 
cuidar daqueles escombros. E de sua menina. Como se fosse sua filha que 
não pôde ter, porque, como dizia, nasceu com o útero seco. Havia sido 
abandonada pelo amor de sua vida por causa disso. Essa era a história  
que Joana contava em moto-contínuo.

E eu… eu ouvia e sabia de tudo, sempre. Meu apartamento é colado 
no delas. Minha janela é do lado da janela mágica da menina das pipas. 
Joana fazia faxina para mim uma vez por semana e, quando ela tinha  
que sair para ir à farmácia, supermercado ou padaria, eu ficava fazendo 
companhia à Adélia – essa quase não saía – somente para ir aos médicos 
ou dentista. Dizia que não podia sair porque, se encontrasse com Clarice, 
não saberia o que falar. Havia imaginado uma sequência enorme de frases 
possíveis, mas dizia que nenhuma palavra conseguiria corresponder ao 
que deveria ser dito. Não conseguiria encontrar o rumo das palavras.  
Nem acreditava que existisse. E penso que porque, também e principal-
mente, preferia ficar com a Clarice que ela imaginava. Que reinava em sua 
vida diuturna. Claro que ninguém do prédio acreditava que era Clarice 
Lispector a quem Adélia se referia, mas ninguém, ninguém tocava nesse 
assunto. Aqueles respeitos não combinados, silêncios compartilhados. 
Bengalas que possibilitam o passo. Cada um com a sua.

Tive a honra e o privilégio de ser aluna dos pais dela. Dos dois. Ambos 
lecionavam na área de Literatura Comparada. Silenciosamente me senti 
ocupada com a vida daquela menina após a tragédia. Como se fosse uma 
gratidão pelo que me ensinaram. Se sou quem sou, devo a eles também. 
E, além do mais, éramos vizinhas. Não tenho costume de fechar meus 
olhos para o que quer que seja que atice meu coração. E, além do mais,  
eu gosto de Adélia. Faz bem estar perto de quem não sabe construir 
maldades conscientes. Perto dela eu posso me descansar, ficar sem 
defesas. Não há mentiras ou tentativas de manipulação. Não aprendeu a 
conviver com atalhos invisíveis para se safar de combates interpessoais e 
sair por cima. Não quer ganhar de ninguém com argumentos. Com nada! 
Não pensa em ser melhor que o outro. Adélia é o que é. E é um privilégio 
ter uma fonte de inocência incorruptível por perto. Ela me ensina a  
ser melhor.

Sempre tive muita dúvida sobre essa suposta construção descabida de 
Adélia em relação à Clarice Lispector. Apesar de todos do bairro terem a 
certeza de que a menina vivia uma mentira a vida toda, eu, sinceramente, 
não tinha certeza era de nada. Nunca fui muito de certezas. Só não sei o 
que fazia com que eu nunca tivesse ido ao prédio onde a suposta escritora 
morava para tirar a prova dos nove. Tive vontade de fazer isso inúmeras 
vezes. Cá pra mim, acho que, assim como Adélia preferia fantasiar a vida 
da vizinha, eu preferia fantasiar a vida de Adélia. E tem mais. Muitas vezes 
eu ficava pensando – como pode eu nunca ter encontrado, sem querer, 
com a Clarice de Adélia? E se isso acontecesse? E se fosse mesmo Clarice? 
Mas… e se não fosse? Como eu viveria com essa verdade desvelada sem 
contar para Adélia? E se eu contasse… o que aconteceria com essa vida 
que se mantinha nutrida pela relação entre duas janelas?

As duas, Joana e Adélia, cada uma em sua sabedoria única de ser,  
viver e conviver. Cada uma com suas estratégias, não contra, mas a favor 
de uma sobrevivência na lida com a realidade e suas mazelas, iam vivendo 
juntas no respeito, no aceite, na gratidão. Um dia após o outro. Aquelas 
montanhas de livros empoeirados por toda a casa, como se fossem 
túmulos espalhados de lembranças de seus donos. Joana já tinha desistido 
de mantê-los limpos. Era realmente impraticável. Aquela garrafa de 
cachaça amarelinha escondida na gaveta de pijamas de Joana. A vida  
de Adélia que começava às sete da manhã e acabava às sete da noite,  
quando então se voltava para a janela do prédio vizinho. As pipas  
desenhadas pelo apartamento. A pilha de livros de Clarice Lispector  
nos dois criados ao lado da cama de Adélia, que já sabia, quase de cor, 
passagens de todos os contos e romances da autora. Sim, porque do 
mundo de livros que lá existiam, eram somente aqueles que ela lia, aliás, 
que ela devorava, como se se dessedentasse. Aquilo tudo fazia um sentido. 
Sentido para cada uma e para as duas, até que algo completamente 
indesejado aconteceu. E acho que ninguém imaginava que aconteceria, 
mesmo sendo tão óbvio e tão certo.

Naquele dia chuvoso e escuro de julho, Joana não acordou.  
Adélia chamou, chamou, mas não obteve resposta. A morte rondava 
novamente. Ela e seu silêncio cortante. Adélia conseguiu bater em minha 
porta. Eram sete e meia da manhã. Quando cheguei ao quarto de Joana,  
o corpo já estava frio, duro – assim como o sentimento de Adélia. Ela não 
esboçava nada, absolutamente nada. Ainda não podia imaginar o que 
aconteceria a partir da ida de sua Jô. Então, eu fiz. Eu fiz tudo. Tomei todas 
as providências cabíveis. Adélia foi ao enterro comigo. Perguntou-me se 
havia algum problema em entrar no cemitério com dois livros. Um para si 
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e outro para colocar junto ao corpo de Jô. Ela tinha mais de um de cada 
título e não faria falta. E também porque não queria deixar Joana sozinha. 
Clarice lhe faria companhia. Eu fazia parte de seu mínimo universo.  
Agora era só eu e ela. Jamais imaginei que minha eterna solidão escolhida 
fosse ser rompida daquela forma. Respondi que não tinha o menor 
problema e que era uma ótima ideia. E fomos.

Não aconteceu velório algum. Não consegui achar ninguém da família 
dela. Não houve jeito e tempo. Gastei todas as minhas economias e não 
tinha a menor ideia de como faria dali para frente. Jô enterrada, coloquei 
Adélia em um táxi e voltamos ao nosso prédio e à nova e jamais cogitada 
vida. Durante o percurso, ela permanecia branca, muda, mole, não olhava 
para frente, mas também não olhava para trás. Mirava o dentro enquanto 
o chão era seu alvo. Porém, aceitava minha mão na sua. Saímos do táxi e, 
enquanto eu procurava a chave do portão de entrada, ouvi um estrondo de 
queda de corpos atrás de mim.

Minha visão foi a de uma senhora se levantando e tentando ajudar 
Adélia. A pessoa tropeçou na calçada e caiu de todo tamanho em cima 
dela, que não a viu por estar com os olhos no chão. Não se sustentou por 
estar completamente apática. A senhora se recompôs, ajudou a erguer 
Adélia, arrumou o cabelo, limpou suas roupas, levantou o queixo dela, 
olhou bem nos olhos e, quando olhei para o rosto de minha vizinha,  
o resto de cor que habitava suas bochechas desapareceu por completo.  
Ela estava quase transparente, com os olhos estatelados e um meio sorriso 
nunca antes trazido à tona, no canto esquerdo da boca. A única coisa que 
Adélia fez foi pegar o livro que caiu na calçada e o guardar rapidamente 
dentro de sua blusa. E então ouvimos. 

Nós duas.
– Meu Deus! Querida, peço mil desculpas. Estava em outro mundo e 

não vi o buraco. Você se machucou? Qualquer coisa que precisar é só me 
dizer. Moro no prédio ao lado, apartamento duzentos e um. Qual o seu 
nome? Prazer, me chamo Clarice.
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As quedas
Laura Cohen Rabelo

No futuro, quando as pessoas fizerem filmes sobre isso, as cenas serão 
as mesmas que aqueles dois estavam enfrentando às quatro da manhã.

O homem tinha ido dormir cedo, por volta das nove, por isso acordou 
bem disposto às quatro, quando o velho despertador de corda tocou. 

A mulher mal dormiu. Tentou se deitar às onze, mas só pegou no sono 
à uma da manhã; arrastou-se para fora da cama às quatro. 

O homem colocou água para ferver e terminou de arrumar suas 
poucas coisas, que ficaram frouxas na mala grande. 

A mulher tinha arrumado sua mala de madrugada. Também ficaram 
frouxas na mala grande.

Não havia coisas o bastante.
Havia objetos na casa de cada um que eles adorariam levar para o 

exílio, mas não conseguiram resgatar muita coisa antes da batida. 
O homem passou o café. 
O homem e a mulher tomaram, cada um, uma xícara de café.
Não tiveram apetite para comer o bolo que tinha ficado na vasilha, 

assado na tarde anterior.
A mulher colocou a vasilha com bolo na sacola.
A mulher fizera o bolo na tarde anterior porque estava ansiosa.
O homem, que tinha sido barbudo com cabelos cacheados e crescidos, 

livrou-se da barba dias antes, deixando um bigode. Ao se apresentar à 
porta do quarto da mulher, ela torceu a cara para o bigode, de forma que 
o homem resolveu se livrar dele também.

Quando ele estava com a cara lisa, a mulher pegou a tesoura da 
cozinha e cortou os cabelos do homem bem curtos.

Foi um bom corte, o homem gostou e perguntou como a mulher 
aprendera a cortar cabelos, e ela disse que tinha três irmãos mais novos. 

O homem varreu os cabelos cacheados que tinham ficado no chão. 
Jogou-os no lixo.

A mulher descoloriu o cabelo. Célia apareceu e ajudou a lavá-los na 
banheira, antes de cortá-los bem curtos e secá-los. A mulher se olhou no 
espelho e achou que tinha ficado bem loira, apesar de ter sobrancelhas 
grossas e castanhas. 

“É fresquinho assim”, disse a mulher a Célia, batendo com as pontas 
dos dedos na nuca descoberta.

Célia tirou fotos do homem e fotos da mulher com sua câmera,  
fez recomendações de segurança e foi embora.

As fotos tinham ares oficiais, usando como fundo a parede branca  
da sala.

Para sua foto, a mulher usou um vestido preto de mangas compridas, 
um lenço azul amarrado no pescoço, brincos elegantes e pouca 
maquiagem.

O homem usou camisa branca, gravata cinza e um paletó escuro. 
O homem disse que deveria ter deixado o bigode, disfarçava mais  

a cara. 
A mulher não disse nada, acendeu um cigarro.
O homem não fumava.
A mulher fumava pouco, mas agora tinha acendido o segundo cigarro, 

ainda sem se livrar do figurino.
O homem tirou a gravata. Agora estava tomando sua terceira caneca 

de café do dia.
“Desse jeito você vai passar mal”, a mulher disse sem desviar os olhos 

do livro. 
A mulher gostava de ler biografias de pessoas que passaram por 

tempos sombrios. 
A mulher reclamava que havia mais biografias de homens brancos 

célebres do que de mulheres ou pessoas negras; sendo que os tipos 
menos biografados passaram por tempos ainda mais sombrios.

O homem imaginava a si mesmo indo a uma livraria e voltando com  
a biografia de Ada Lovelace, Marie Curie ou Angela Davis para dar de 
presente à mulher. 

O homem e a mulher discutiam o que poderiam fazer para esconder a 
si mesmos à vista das pessoas para fazer a fuga.

Roupas mais conservadoras? 
“Você diz coisas muito interessantes!”, o homem falava quando queria 

chamar a atenção da mulher. Ou quando queria irritá-la. 
De fato, a mulher passava muito mais tempo em silêncio do que 

conversando.
Célia voltou dali a uns dias com os passaportes e um par de alianças.
“Vocês são casados”, disse Célia. 
O homem olhou para o passaporte novo, emitido sob um nome que 

não tinha sido herdado de uma família, mas que uma mente engenhosa e 
clandestina tinha inventado e registrado falsamente. 
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vezes demorava a aparecer. Certa vez, o homem lavou os lençóis na pia da 
cozinha e estendeu-os num varal improvisado. Não secaram muito bem.

A mulher espirrou o dia inteiro e depois, à noite, dormia em  
lençóis úmidos. 

Várias vezes tiveram medo de que Célia também caísse.
Quando fazia calor demais e quando chovia, a mulher colocava o nariz 

para fora da janela e o homem ficava lendo os jornais que Célia trazia.
Era o décimo andar de um prédio grande, com oito apartamentos  

por andar.
A vista dava para o nada, poderiam andar nus, se quisessem.
Aprenderam que era mais fácil se esconder diante dos olhos  

das pessoas.
Célia levava a comida.
Os dois cozinhavam.
Quando havia verduras e legumes, o homem fazia uma sopa saborosa.
A mulher fazia bolo, todo batido à mão, pois não tinha batedeira.
Bolo de nada, só ovos, farinha, açúcar. Colocava umas raspas de casca 

de laranja que tinham chupado antes, mas o bolo raramente ficava com 
gosto de laranja.

Se os vizinhos sentissem o cheiro, não daria para saber de qual  
apartamento vinha. 

Depois, o homem e a mulher jogavam cartas. 
Quando a mulher voltava a ler, às vezes soltava uma risadinha,  

e quando o homem perguntava o que era, ela lia um trecho à meia voz 
para ele.

A mulher tinha uma voz bonita.
Havia uma infiltração no banheiro.
Tinham medo de que aquilo desse problema em algum momento, 

infiltração nunca é algo bom. O homem não entendeu por que a mulher 
se preocupava tanto com aquela infiltração.

O homem disse para Célia: “Se quiser, eu dou um jeito nisso, é só 
trazer o material”.

Era difícil estar sem obras.
Talvez pudessem se amar para fazer passar o tempo.
Talvez não se gostassem o bastante.
Célia vinha e dizia os nomes das pessoas que haviam caído, como eles.
“Paciência”, ela dizia.
Havia gente que tinha caído e desaparecido.
Havia os suicidados.
Seus pais não sabiam onde os dois estavam e não podiam saber.

Talvez um dia plantassem um jardim para essas pessoas, os grandes 
justos, que salvaram pessoas que poderiam ter sido torturadas até enlou-
quecer, presas e/ou mortas.

Talvez esquecessem o nome dessas pessoas de mente engenhosa e 
clandestina. 

Talvez essas pessoas também fossem encontradas, torturadas até 
enlouquecer, presas e/ou mortas.

A mulher examinou os passaportes novos e percebeu que seu último 
sobrenome novo era o mesmo que o sobrenome novo do homem.

Naquele contexto, às vezes “novo” era sinônimo de “falso”. 
As alianças serviram bem nos dedos anulares do homem e da mulher.
Célia disse que usassem as alianças a partir de então, para que não 

parecessem tão novas.
Ambos estavam acostumados às alianças. Estavam acostumados a elas 

até quando se rompiam. 
Havia também a nova certidão de casamento, recente e excepcional-

mente bem-feita.
Disseram que o papel vinha de um cartório de verdade. 
Eles tinham agora que recitar nomes, datas, descendências e lugares 

de nascimento.
Ficaram aprendendo outra língua a duras penas e com má vontade. 
Je suis tu est il/elle est nous sommes ils sont. 
Ich bin du bist er/sie/es ist wir sind ihr seid. 
Célia disse: “É só para sair do país. Depois vocês podem voltar a ser 

vocês mesmos”.
A mulher estranhou a colocação, afinal sabia que “ser vocês mesmos” 

era algo vago e impossível. Principalmente depois da queda. Talvez ela 
estivesse se referindo a dados físicos, nome, data de nascimento, número 
de identidade. 

Quantos dias, muitos dias? Não culpavam aqueles que disseram  
seus nomes.

Tudo bem.
Sob a dor, eles também seriam capazes de dizer muitos nomes. 
Também por isso fugiam.
Antes do dia em que acordaram às quatro da manhã, eles passaram lá 

muitos dias tentando fazer silêncio e não enlouquecer.
No quarto da mulher havia uma cama com um colchão mole demais. 
No quarto do homem havia um colchão no chão.
O homem ligava o rádio bem baixinho.
Não podiam trocar os lençóis com muita frequência porque Célia às 
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Os pais também poderiam ser torturados ou mortos, assim como os 
filhos dos que tinham filhos e acabaram caindo.

A mulher dizia que, quando saíssem, podiam dizer aos pais que 
tinham mudado de país. 

Enfim, no dia, às quatro da manhã, a mulher foi tomar seu último 
banho, bem rápido. Aproveitou para raspar as pernas.

Depois que ela saiu, o homem entrou no banheiro.
A mulher se aprontou com roupas sérias, que faziam com que ela 

parecesse mais velha.
O homem vestiu um terno, que fazia com que ele parecesse mais 

respeitável.
Eles seriam conduzidos para a rodoviária em um carro que tinha 

cheiro de spray de cabelo e cigarro. 
Depois, iriam em um ônibus úmido e atravessariam a fronteira.
De lá pegariam um avião.
As passagens tinham seus novos nomes.
O homem abriu a porta para Célia.
A mulher conferiu se eles não tinham esquecido nada.
Célia perguntou se eles estavam prontos para partir.
Ambos responderam que sim. 
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quando dizem poemas 
          ou simplesmente quando conversam
e voam para superfícies desavisadas
embora pela terceira vez
sejam eles        os perdigotos
que já não fazem mais sentido
qual a concessão
da concessão da concessão?

imagina na copa, ou melhor, imagina nas olimpíadas
ou melhor imagina mesmo se perdigotos perdessem 
a inocência se tornassem tóxicos
infecciosos por causa de alguma coisa
sei lá, substâncias tóxicas bactérias venenos protozoários amebas
um vírus

agora me ocorre pensar
uma doença
altamente contagiosa, é claro
do tipo pandemia
do tipo que faz as pessoa tudo
ficarem em casa
isoladas, dese peradas
e cujo sintoma poderia ser
          um entre muitos
poderia ser a falta de go to
e que seria tran mitida por um vírus
            qual o plural de vírus?
e esse vírus ficaria na saliva
então as pessoas andariam de má cara 
nas ruas não veríamos mais dentes 
sorrisos por uma semana
dois meses três anos

agora me ocorre
o alívio de que meu poema
não tem essa força criativa

Quando o agora 
soar pela terceira vez 

Diogo da Costa Rufatto

uma das coisas mais expressivas
que um gaúcho pode dizer
          além de bah e capaz
é
me caiu os butiá do bolso
assim mesmo
sem plural e com a concordância no singular

é gostoso comer os esse tudo
mineiros bem sabem e
acabam comendo mais ainda
do fim das palavras
de modo que é possível
que peito de frango 
vire pei’di’frangu

agora me ocorre
experimentar comer
um esse do meio de uma palavra
será que perde o gosto?
PERDE O GÔ TÔ
não, em gauchês não ficou bom
 
vamos tentar com sotaque mineiro:
perrdi o go to
perdigoto
ficou mais bonitim
embora essa palavra seja meio dura
avessa à poesia, quiçá
embora de novo sejam eles   os perdigotos
que saem das nossas bocas
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O hotel fica na altura 
do número 2.019

Ewerton Martins Ribeiro

No meio do caminho tinha uma pedra, 
e a pedra era o homem

“De todas as viagens que fiz, duas marcaram a minha vida de forma 
decisiva”, conta-me um senhor que acabo de conhecer, enquanto me 
escondo de pessoas que não quero que me encontrem, sem saber exata-
mente por que, tentando não pensar muito nisso. “Marcaram por quê?”, 
pergunto, já supondo que ele vá falar em praias paradisíacas, paisagens 
surpreendentes, excentricidades autóctones, essas coisas que agradam as 
pessoas que gostam e ainda podem viajar. “Marcaram por causa de onde 
eu me hospedei nessas duas ocasiões”, ele diz. E, indiferente ao meu ar 
surpreso, o homem continua, sem que haja tempo para que eu faça 
qualquer pergunta mais objetiva ou mesmo para que comente que eu 
também tenho um particular apreço por hotéis.

“A primeira foi quando eu fiquei num hotel do momento, que não 
tinha gerente, restrição de horários nem registro compulsório de  
hóspedes. Uma excentricidade, você vai me dizer. Pois eu lhe digo que 
isso nem era o mais estranho. O principal era que o hotel se orgulhava  
de ser o único do mundo que havia abdicado das trancas em suas portas. 
Nele, quem quisesse circular, que circulasse; e na hora que bem enten-
desse. Se quisesse, o hóspede poderia até mesmo sair sem pagar que 
demoraria anos até que a administração – se é que havia administração 
– percebesse o desfalque e fizesse todos os trâmites necessários para 
acioná-lo por sua dívida – isso se fizesse”.

Suspeitando algum exagero, pergunto se de fato não havia trancas  
nas portas. “Não seria uma força de expressão?”, eu digo, enquanto me 
distraio com o reflexo torto que, em meio ao escuro, se projeta de uma 
bandeja de alumínio caída no chão. “Nos quartos havia, mas não nas 
portas da frente, nós fomos conferir. Em todas as portas, exceto nas dos 
quartos, o que havia eram enormes buracos no lugar das fechaduras, 
buracos pelos quais se podia olhar de dentro para fora e de fora  
para dentro sem que fosse preciso se curvar. E, para abrir e sair,  
era só empurrar”.

O homem continua: “Em razão disso, se havia inúmeros segredos 
neste hotel, como há em quase todos, ao menos não havia nas portas.  
E naquele tempo nada durava muito como segredo, se é que o rapazinho 
me entende”, ele diz, inquirindo-me com o olhar.

Olhando nos meus olhos, o homem revela-se num saudosismo triste, 
como quem nunca quisesse ter-se distanciado do espírito do hotel de que 
falava. Este velho viveu, é o que penso, tentando uma íntima condescen-
dência, mas depois me recrimino por ainda estar pensando demais.  
Que bom que havia vivido, enfim. Se havia. Que houvesse, então. Por um 
instante sorrimos juntos, mas em seguida ficamos sérios. O homem, 
então, retoma a história.

“Preciso fazer um reparo. É que talvez até houvesse gerente neste hotel; 
o fato é que, se havia, ele pouco ou nada fazia, que eu nunca o vi, e olha 
que eu fiquei hospedado por um tempo que eu nem sei contar. No pas-
sado, eu vivia muito em movimento, sabe. Eu transitava muito. Só fiquei 
tanto tempo em um só lugar porque o hotel me parecia mesmo o que de 
mais avançado já havia sido pensado no ramo da hotelaria, mas aí…”.

Ao dizer isso, o velho mergulha em silêncio. E, quando retorna à 
consciência, recomeça do ponto anterior, um pouco perdido. “Na verdade, 
penso que talvez houvesse sim um gerente, um gerente que estivesse 
apenas cuidando das suas próprias coisas, em vez de cuidar do hotel,  
que era a sua função. Penso que ninguém deveria agir dessa forma – não 
quando o que se pretende é ser um gerente de primeira ordem e manter 
seu hotel funcionando para sempre, de forma cada vez melhor”, ele diz, 
não parecendo saber exatamente aonde quer chegar. Por cortesia,  
concordo com um gesto de cabeça, e seguimos nos olhando, meio que 
sem saber como retomar a palavra.

Aqui somos duas variáveis desconhecidas recolhidas em um canto 
escuro a conversar sobre hotéis, mas de repente tenho a sensação de  
que este velho sabe, assim como eu sei, que nesta vida toda palavra 
pronunciada pode ser a última e é sempre necessariamente precisa, daí o 
seu peso fundamental, a sua importância máxima, a sua singularidade 
essencial. Mas eu não sei se eu sempre soube disso. Talvez isso seja algo 
que, por algum motivo, eu só esteja sabendo agora, conversando com  
este velho. De toda forma, neste momento eu não sei o que eu sei e  
o que eu não sei. Eu estou um pouco confuso, para falar a verdade,  
mas talvez eu não devesse pensar muito nisso. Ao me ver me perdendo 
em meus pensamentos, o velho tenta me fazer rir: “Bem, talvez no fundo 
o gerente fosse apenas um artista frustrado”, ele diz, mas parece se 
arrepender do gracejo antes mesmo de terminá-lo.
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neste momento é essencial para este velho contar-me a história, a des-
peito do quanto ela me desagrade ou não.

“Talvez você esteja se perguntando por que eu considero minha 
experiência neste hotel a melhor que já tive. E eu entendo, quer dizer,  
por um lado eu não posso deixar de sorrir quando me lembro de tudo  
o que vivi; as pessoas que conheci, as aventuras em que me meti,  
os desafios que superei. É claro que também havia nisso tudo as suas 
questões, a começar pelo óbvio problema de segurança por que passa um 
hotel sem trancas nas portas. De toda forma, se eu quiser ser sincero com 
você, eu terei de dizer que nada de efetivamente grave me ocorreu no 
tempo em que eu estive neste lugar, seja dentro ou fora do quarto”.

Eu agora me sinto acuado no meio disso tudo, a conversa já me 
incomoda verdadeiramente. Eu não entendo aonde o velho quer chegar e, 
para falar a verdade, eu já não quero mais saber, tudo o que penso é que 
talvez eu passasse melhor sem ouvir nada disso. Quem é este velho, afinal, 
para estar aqui me alugando com esta história tão sem pé nem cabeça? 
Tudo o que ele diz é confuso, na verdade, incômodo, soa mesmo estranha-
mente perigoso, e então eu me convenço de que é provável que eu esteja 
simplesmente a dar ouvidos para um velho já enlouquecido quando eu 
deveria estar… Sim, eu certamente deveria estar, agora, mas eu já não 
consigo me lembrar o quê.

Na expectativa de fazê-lo terminar, mas também querendo ser  
educado (entre a antipatia e a simpatia, eu termino sentindo uma estranha 
empatia em relação a este velho), eu lembro-o de que no início da  
conversa ele havia falado sobre duas viagens que lhe haviam marcado a 
vida, e não de apenas uma. Pergunto-lhe então sobre o segundo hotel, 
tentando apressar o fim da história – mas logo me arrependo de abrir 
mais essa frente para a sua verborragia. Eu sinto falta de ar, o homem me 
pergunta se está tudo bem, eu respondo que sim, sem muita certeza de 
nada, na verdade incomodado com a pergunta. Eu me sinto envelhecer,  
o velho parece notar que desfaleço, mas – 

…e então, sem me poupar, o velho que vejo refletir me fala de  
um hotel oposto ao anterior, com trancas e registros os mais diversos, 
chaves e horários, do qual era praticamente impossível escapar; um hotel 
com um gerente rígido e onipresente, em tudo insensato, e dado a cuidar 
de tudo com rigor implacável. “Neste hotel”, ele me diz, “se algum  
hóspede discorda do que quer que seja, ou mesmo manifesta qualquer 
inquietação, qualquer desejo, vontade própria, o gerente e os seus funcio-
nários o punem severamente – a depender do caso, até mesmo com a 
morte”. Em razão disso, é o que eu ainda ouço-o dizer, ele e os demais 

E agora eu e o velho nos encaramos. Eu sigo interessado na história, 
mas ela já me soa banal, e isso me incomoda. Um hotel sem trancas nas 
portas? Ora, isso no fundo não é nada demais. Haja trancas ou não, em 
qualquer hotel se pode sair e entrar, é só ter as chaves, agir pelas regras, 
arcar com as próprias obrigações. E em todos os hotéis existem chaves,  
ou não? O que haveria então de tão especial nisso tudo? Já o velho, como 
que acessando a parte da minha mente onde se recalcam as mais incon-
fessas percepções, parece se preocupar especialmente com o fato de eu já 
não ter achado graça na última piada, talvez refletindo sobre o que pode 
restar quando nada mais é capaz de fazer rir. Sem saber como agir,  
o homem então simplesmente prossegue com suas lembranças, como se 
nada mais lhe restasse, senão… Como se nada mais houvesse a fazer, 
senão se fazer ouvir e compartilhar a história.

“Ah, que hotel! Sem gerente, os funcionários pouco arcavam com as 
suas obrigações, era um problema após o outro. Mas até que era divertido, 
a gente tinha de lidar com cada coisa… Certa vez, eu mesmo tive de trocar 
todo o encanamento do banheiro do meu quarto, porque era impossível 
falar com qualquer setor da administração que pudesse resolver o  
problema. Mas eu fiz exemplarmente o meu serviço, ficou um orgulho. 
Hoje eu posso dizer que eu ajudei a construir, ou melhor, hoje eu posso 
dizer que eu ajudei a manter um pouco tal como era este maravilhoso hotel 
em que um dia me hospedei”.

De repente, toda esta conversa já me dá raiva. Eu antipatizo com este 
velho, que por coincidência se parece um pouco comigo. Talvez seja por 
isso que eu esteja antipatizando, eu penso, e assim que penso, acho graça,  
e simpatizo outra vez. Fico então satisfeito por ter achado graça e penso 
em fazer algo, me mover, levantar, sair desta situação, mas logo noto  
que eu já não me lembro mais o que eu estava indo fazer quando vim 
parar aqui, no escuro, tampouco como fazer para… A verdade é que eu  
me sinto cansado, eu não quero pensar em situações ou no que quer  
que seja, então eu sigo ouvindo este velho passivamente, tentando me  
esquecer de pensar em qualquer coisa. Eu estou um bocado esgotado,  
eu consigo perceber, mas não sei muito bem o que me trouxe até  
esta situação.

Eu olho para este velho e penso em perguntar sobre este seu hotel tão 
particular, perguntar por que ele o deixou, se se trata mesmo de um hotel 
tão interessante assim, perguntar se este hotel de fato existiu tal como ele 
conta ou se tudo não passa de uma história para se contar a alguém 
quando nada mais há que se fazer. Mas eu apenas sinalizo para que ele 
continue. Eu estou cansado e, de toda forma, de alguma forma eu sei que 
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De A a Z
Maraíza Labanca

Ela chegou com os olhos pedintes. Tinha perdido o caminho de casa. 
Fui-lhe dando palavras de comer.

Contava-lhe os mitos de origem: o Amor é filho da Pobreza.
 
Ela ainda não sabia.
 
Contava-lhe histórias grandes, por mil e uma noites, para adiar a morte.
 
Dava-lhe minhas mãos vazias.
 
Cerzia sua blusa por dentro para que ela pudesse sair pela porta do 
mundo. Era como se ungisse suas asas, enquanto ela corria nua pela casa 
feito uma criança doida de alegria.
 
Cordeiro de Deus que traz os pecados ao mundo – Eu rezava, mas não  
havia testemunhas.
 
Ungi as asas de todas as crianças que viviam sem pecado.
 
Comecei pela letra a.
 
Elas cresciam.
 
Ensinei-lhes também as vogais noturnas. A escrita da noite –  
e elas cresciam.
 
A dobra dos H’s, quando já tinham assombro.
 
E elas cresciam.
 
Disse, enquanto amamentava uma delas, com infinita ternura, não se pode 
cerzir o vidro das janelas. Ainda é cedo, não sele a abertura da porta.
 

hóspedes viviam fugindo dos funcionários, escondendo-se na expectativa 
mesma de sobreviver. “Era como se tentássemos vencê-los negativamente, 
entende? Vencê-los, mas como que por omissão…”, ele diz, tomado por 
certo assombro, como se se ouvisse pela primeira vez.

“Mas por que o senhor foi se hospedar em um hotel assim?”,  
eu pergunto assustado, como que acordando de um transe, sem entender 
como um hotel deste tipo poderia existir, sem entender por que o velho  
o havia colocado lado a lado com o primeiro hotel em suas memórias, 
sendo ambos atravessados por valores tão diferentes, tão discrepantes, 
sem entender por que diabos eu havia sido tragado por tudo isto, esta 
conversa sem pés nem cabeça, sem membros nem nada, muito antes de 
qualquer sentido. “Me diga, por deus, onde fica este hotel para que eu 
nunca pense em pôr os meus pés lá!”, eu ainda digo, dissimulando um 
assombro espirituoso com o rumo inesperado da história, tentando uma 
leveza já agora de tudo impossível de se alcançar sob os meus pés, e então 
os meus pés, onde os meus pés, se eu não sinto os meus pés.

“Como o senhor poderia se hospedar em um hotel assim?”, eu ainda 
insisto, mas sentindo que, de alguma forma, em meu íntimo, eu já não 
sou mais capaz de outra vez formular nenhuma entre as minhas falsas 
questões. Tudo se embaralha na minha mente, e onde a minha mente; 
então a minha voz some, e onde a minha voz. Eu me sinto perdido,  
e já não quero mais que nada seja dito nunca, nada nunca, nunca mais,  
eu tenho vergonha. Eu gostaria de silêncio, mas mesmo no silêncio  
em que estou agora, este silêncio intransitivo, insuportavelmente meu, 
este silêncio materialmente absoluto, tudo parece fazer um barulho 
ensurdecedor ao redor de onde estou. E onde eu estou.

Eu não posso suportar, sinto que não posso suportar – e este é o 
instante em que o homem já não me olha mais o reflexo dos olhos, senão 
através deles.

Ouço então o que ele diz. Ouço, mas já não posso mais ouvir. Ouço,  
e na medida em que me preparo para me surpreender, resto incapaz  
de simular outra vez reação, senão este último balbucio e, então,  
o calar: “Então você ainda não compreendeu. Eu falo do hotel em que  
estamos agora”.
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E elas cresciam.
 
Um relâmpago silencioso riscou o vidro transparente de uma vida.  
Não se restaura um destino trincado, como não se apaga o nome em um livro. 
Porque tudo se levanta como um cravo. Um moinho do mundo.
 
Cordeiro de Deus que traz os pecados ao mundo. Eu rezava. Era uma espécie 
de Zaratustra a professar para os tímpanos mais mudos.
 
Foram abatidos dois touros, um búfalo, três pássaros. Foram mais  
de quarenta animais mortos naquela noite, após a missa profana,  
em que despejei, com as mãos em concha, um punhado de água sobre a 
areia fina, na esperança de fertilizá-la. Construí uma ponte iluminada,  
fiz soprar um vento fresco pelas suas coxas, estendi um chão como quem 
estende um abismo.
 
E rezava, sozinha.
 
O relâmpago de luz desenhou a última letra de nossa língua, a penúltima 
do meu nome: Z. Três cortes no espaço, com faca, punhal ou lápis, a trinca 
que ninguém vê, as asas. O ovo de Clarice, a rachadura em todas as coisas, 
sem que o ensaio do voo pudesse chegar ao seu auge.
 
Talvez eu seja mesmo o diabo, como todas as mães são demoníacas, como 
não há nada mais frágil que uma mãe.
 
Aquela que faz desaprendizagem do mundo.
 
Tende piedade de nós: pede a escrita desta mulher antiga – Antígona –  
que segue uma lei que não é a dos homens, sacerdotisa das intensidades. 
A que nunca aprendeu a sacrificar a beleza para expiar a dor.
 
Ungi-lhe os lábios, dei-lhe as músicas, não as das quintas, mas as das 
quartas, num quarto de noite. Cobri-a de nudez. Despertei, meu Deus, 
despertei seus olhos trêmulos. Olhei-os fundo:
 
Toda alfabetização é um batismo.
 
E a eternidade do leite ainda jorra dos peitos de uma mulher que não teve 
tempo de ensinar o mais importante:
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por isso, peço licença ao dono da Palavra: exu!  
Eu quero ser tambor, e só tambor.
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Laudeir Borges Sonhei verbos, acordei nomes. 
Nasci em meia-meia, mas a idade varia de acordo 
com o dia (nem a mim trapaceia). Trabalho 
nomeia ou mascara? Borracheiro, mensageiro, 
escriturário, operador de caracteres, com 
preguiça, jornalista, funcionário. Intencionado 
como o diabo e, com o diabo, ao limbo fadado.

Laura Cohen Rabelo escritora e editora,  
é mestre Estudos Literários pela ufmg. Publicou 
os romances História da Água, Ainda e Canção sem 
palavras, além de plaquetes de poesia. É idealiza-
dora e coordenadora do projeto Estratégias 
Narrativas, onde dá oficinas de criação literária e 
edição desde 2013. Faz parte da coordenação do 
Selo Leme da editora Impressões de Minas.

Leo Mascarenhas é fugitivo do Hospital 
Psiquiátrico Raul Seixas, possui a unha do 
dedinho do pé esquerdo encravada (e que chama 
de “Classe Operária”), organiza a Rinha Anual de 
Nuvens de Agosto da Praça 7 e deve seis meses de 
fiado no bar do Ju. Escreve às terças no ponto de 
ônibus do 9208 da avenida brasil.

leonora weissmann é graduada em Pintura e 
Gravura e mestre em Artes pela Escola de Belas 
Artes da ufmg. Trabalha com a imagem de forma 
ampla – ilustração, desenho, gravura, objetos, 
artes gráficas e cenografia – e tem como principal 
eixo e pesquisa a pintura. É também cantora e 
compositora, com disco solo e outros nos quais 
desenvolveu o trabalho em grupo, como 
Quebrapedra, Misturada Orquestra e Coletivo 
Ana. Já participou de diversas exposições coletivas 
e individuais no Brasil e exterior, como Álbum de 
Família, no Centro Municipal de Arte Hélio 
Oiticica, no Rio de Janeiro; exposição do prêmio 
Fiat Mostra Brasil, no porão da Bienal de São 
Paulo; Bogolan photo, Caravane d’artistes 2, no 
Centre Soleil d’Afrique em Bamako, Mali, África; 
coletiva Portraits , na Usina Kugler, em Genebra, 
Suíça, dentre outras. Recentemente, foi selecio-
nada e premiada pela comissão editorial da 
revista Dasartes no concurso Garimpo e no Arte 
como respiro, do Itaú Cultural.

Maraíza Labanca trabalha com oficinas de 
escrita literária no Espaço a’mais, é doutora em 
Literatura Comparada pela ufmg e uma das 
editoras da Cas’a edições. De sua autoria, 
publicou os livros de poemas Refratário (2012), 
Rés: livro das contaminações (com Erick Costa, 
2014), Exceto na região da noite (2019) e A terra O 
corpo (no prelo), além da prosa poética Partitura 
(2018). Contato: maraizalabanca@gmail.com

Marcos Marciano é um ser humano amador. 
Nasceu em Belo Horizonte no ano de 1986 e 
formou-se em Psicologia pela ufmg. Ele lê livros 
por esporte e escreve por falta de vergonha na 
cara, mas vez ou outra desconfia que escreve 
mesmo, acima de tudo, porque ainda não 
inventaram nada mais bonito.

Mário Vinícius é designer tipo/gráfico e pes- 
quisador. É mestre em Design Gráfico Multimídia 
pela École Supérieure d’Art des Pyrénées (esap-
-Pau) e pós-graduado (post-master) em Tipografia 
no Atelier National de Recherche Typographique 
(anrt). Atualmente, é doutorando em Estudos de 
Linguagens do cefet-mg. É autor, com Wagner 
Moreira, de terralegria (Impressões de Minas, 
2020) e organizador, com Ana Elisa Ribeiro,  
de Minas GeoGráfica (dedc/led/Impressões de 
Minas, 2019), além de editor gráfico da Chama.

Monica Sofia Pinto Henriques da Silva é 
Promotora de Justiça, mas antes, é poeta. Antes 
de ser poeta, é mulher moçambicana. Depois é 
que foi ser mãe de um casal. Mas antes, casou. 
Não consegue viver sem gatos, quem diria.

Pedro Bomba (1989) nasceu em Aracaju e reside 
em Belo Horizonte. É poeta, escritor, jornalista e 
artista. Seus trabalhos são voltados à poesia 
falada, videopoesia e poesia sonora. É autor dos 
livros O chão dispõe a queda (2017), Extremamente 
barulhentos certos assuntos, por exemplo (2018) e 
Pra quem não sabia nadar (2019). Gravou a partir 
de 2015 os albunspoesia Amor Coragem, A troco de 
nada e de ninguém, Última Cassete e Músicas para 
ler dormindo no ônibus, e os videopoemas Amor 
Coragem, Todo lugar é lugar, Bruna Paixão, Deito ao 
teu lado em sentinela, Guerra, dentre outros. 

preto matheus é poeta visual e designer de 
linguagem. Autor e editor de livros na editora 
experimental sqn Biblioteca.

Renata Ferri nasceu na cidade de Belo horizonte 
em 1984. É escritora, jornalista, tradutora e artista 
visual diletante. Publicou em 2021 a coletânea de 
contos Talvez fôssemos outras, pela editora Kotter. 
Ficou em primeiro lugar no concurso literário 
Contos da Quarentena (2020) e foi publicada na 
antologia que reúne os melhores textos selecio-
nados dentre 1.800 participantes. Já teve contos 
publicados nas revistas independentes Chama 
(#2) e Nove Amanhãs. Admira as coisas comuns, 
mas também anseia pelas extraordinárias.

samara coutinho é bacharela em Letras e 
mestra em Edição, Linguagem e Tecnologia  
pelo Programa de Pós Graduação em Estudos de 
Linguagem do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (cefet-mg). 
Desenvolveu pesquisas nas áreas da materialidade 
de impressos e do mercado editorial, voltadas, 
principalmente, para o campo das editoras 
independentes. Atualmente segue pesquisando  
o mercado de livros no doutorado e atua como 
produtora editorial.

Thiago Pimentel é mestre em Literaturas  
em Línguas Estrangeiras e em Literaturas 
Comparadas pela Universidad de Buenos Aires 
(uba), Especialista em Artes Plásticas e 
Contemporaneidade (Guignard) e também 
Especialista em Revisão de Textos (puc Minas).  
Na poesia, destaca-se a tradução do livro 
Estranhas experiências, de Claudio Willer, editado 
pelo selo Nulú Bonsai Editora (2018) sob o título 
Extrañas experiencias. O projeto de tradução foi 
selecionado pelo Programa de Apoio à Tradução e 
à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, 
pelo Centro de Cooperação e Difusão da 
Fundação Biblioteca Nacional (fbn – rj).

Val Prochnow publicou Inventário de mulheres 
possíveis (Ed. Modular, 2017) e ama ser mãe do 
Gael. Espera publicar seu segundo livro em 2022.

Viviane Monteiro Maroca é formada em 
Letras, mestre em Teoria da Literatura e doutora 
em Teoria da Literatura e Literatura Comparada 
pela ufmg. Publicou artigos em veículos 

acadêmicos e de ampla divulgação, como o 
Suplemento Literário de Minas Gerais. Tem textos 
literários publicados em meios eletrônicos.

Wemerson Felipe Gomes é mineiro de  
Belo Horizonte, residente da região do Barreiro 
de Cima. É historiador, estudante de Letras no 
cefet-mg, leitor e pesquisador apaixonado de 
literatura e escrevinhador no resto do tempo.
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