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Apresentação

A pandemia de covid-19 impôs a todos experiências singulares 
de vida e de vivências decorrentes do modo como as relações sociais 
foram normatizadas e estabelecidas. O isolamento social se fez 
imperativo: uma separação radical entre o eu e o outro; entre o 
individual e o coletivo. Essa cisão impôs também a necessidade 
de inventarmos formas de driblar a solidão e de encontrar outros 
caminhos para o encontro com o outro. Nesse sentido, um caminho 
foi o encontro com a palavra, pois nesse enlace trata-se sempre do 
encontro da outra palavra com a palavra outra. Foi dessa forma que 
muitos de nós conseguimos chegar até o outro e, sobretudo, chegar 
ao mais íntimo de nós mesmos. 

Foi em meio a essa pandemia que ocorreu o Concurso Franklin 
Cascaes – Contos promovido pela Editora da UFSC (EdUFSC). Daí 
a ideia da publicação de narrativas que ajudassem, mais que contar 
histórias, a compreendermos os sentimentos e os sentidos instaurados 
por uma crise que evidenciou a fronteira entre a vida e a morte.  

Nas páginas que seguem, autores catarinenses ou que fizeram 
de Santa Catarina seu lar narram histórias e registram a história dessa 
que é considerada pela Organização Mundial da Saúde a maior crise 
sanitária de nossa época. Não se trata obviamente de uma história 
cronológica, mas do intento de escrever justamente aquilo que os 
dados estatísticos não são capazes de apontar: a inscrição de sujeitos 
e dos jeitos que cada um deu para registar sua própria história.

Esta coletânea se apresenta como uma homenagem às quase 
700 mil mortes no Brasil (quase 23 mil somente em Santa Catarina) 
decorrentes da covid-19. Também se trata de uma escritura de acesso à 
condição humana que foi capaz de enfrentar o vírus com o simples gesto 
de ficar em casa, de aplaudir os profissionais da saúde, de se juntar ao 
coro das canções entoadas pelas janelas dos prédios ou de fazer uma 
prece. Esta coletânea é uma metáfora da resistência em palavras que 
se presta a proliferar a esperança e a suplantar o sofrimento da perda. 

Sandro Braga
Professor de Linguística Aplicada da UFSC  

e membro do Conselho Editorial da EdUFSC
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Um conto de 
Eduardo Gonçalves Dias

com a declaração terrena de desinterpretação textual, e a posterior 
falência linguística [há exatos 52 ciclos] de acordo com os registros 
desta data – logo após a devastação da terceira grande pandemia – só 
restou a matemática | a equação na ultramodernidade para a resolução 
de uma questão passou daí a implicar na razão de: para cada solução, 
a criação de outro problema mas insolúvel | a partir dali foram 15 
sombrios ciclos, até que o sistema quântico então implodiu, devido 
à enorme quantidade de dados falsos, e a nova geração pode enfim 
inicializar a atual resistência ozônica | porém, nesse meio-tempo, o 
derretimento do permafrost foi inevitável, e sobraram somente as 
ilhas que hoje integram a confederação z | naquela época, ninguém 
diria que a espécie antes denominada serumana seria no final salva 
pelos números – e nossa inteligência artificial.



A  á r v o r e  d o  m e u  a v ô

Um conto de  
Eduardo Sens

Em abril de 2020, a cidade de Guayaquil, no Equador, 
experimentou um colapso funerário. Não havia lugar suficiente 

para enterrar as centenas de vítimas de covid-19 ou qualquer 
outro morto. Fora da escola, por mais de uma semana as 
crianças dividiram o espaço das casas com os cadáveres.

Meu vô ficou em cima da mesa de jantar por oito dias. Sei 
porque marquei cada um deles no meu caderno. Estávamos sem 
aulas na época. Ficamos, aliás, 143 dias sem aula, eu e o meu irmão 
mais novo, de cinco anos. Contei no calendário da agenda.

Bem que a minha vó disse que não devíamos ter vindo passar 
a quarentena com eles. Meu avô tinha asma, que é uma doença 
do pulmão. Ele não conseguia respirar direito. Tossia, fazia muita 
força para respirar. Talvez foi por isso que quando ele pegou o vírus 
ninguém notou. Era comum acordar com tosse, espirrar, usar aquela 
bombinha para colocar a respiração no ritmo normal.

O que não era comum era ver o vovô deitado no sofá, com febre 
alta. Fora a asma, eu nunca tinha visto meu avô doente. Eu estava 
ao lado dele, assistindo TV, quando notei que ele suava. Perguntei se 
ele estava com calor, e ele disse que estava com frio. Não comentei 
nada com a vó porque achei que não era preciso. Hoje acho que foi 
errado, mas não falo isso pra ninguém.
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Naquela mesma noite ele piorou. Ouvi a tosse seca durante a 
madrugada. Era uma tosse grudenta, que fazia o peito assobiar no 
final. Parecia que ele ia desmaiar quando então parava um pouco e 
recomeçava tudo de novo. Eu mesmo não consegui dormir. Rolei 
para todos os lados da cama, li umas cem páginas do Prisioneiro de 
Azkaban, tomei água, respirei vinte vezes, e depois mais vinte, do 
jeito que o pai tinha ensinado a dormir quando o sono não queria 
chegar. Sem chance, com aquele entra e sai do quarto dele. Fui lá 
conferir, e a vó me pediu para ficar longe porque, disse ela, o vô 
estava “muito, muito doente”.

Na manhã seguinte ele morreu. Aí é que começou a pior parte.
A vó ligou para o meu pai e para os meus tios. Quando 

chegaram, depois de chorarem – acho que os adultos choram porque 
vão ficar com muita saudade, e saudade antecipada dá muita tristeza 
mesmo –, meu pai começou a tentar ligar para a funerária. Ninguém 
atendia. Tentou em vários números, de várias funerárias; não podiam 
vir. Estavam todos, disse o pai, “muito ocupados”. É que, a minha 
mãe me explicou isso no quarto, no final do primeiro dia, estávamos 
no meio de uma pandemia, e isso significava que muita gente estava 
morrendo, principalmente os velhos.

Só sei que na manhã seguinte, quando acordei, tinham vestido 
o vovô com um terno preto e tirado ele da cama para colocarem seu 
corpo magro em cima da mesa de jantar. Era ruim de ver no começo. 
O vovô estava com a pele bem branca, meio dura. Estava com frio, 
pelo visto. O Caetano tocou nele várias vezes. Eu só tive coragem 
de tocar uma vez. A pele era dura, gelada, lembrava aquela gordura 
que fica em cima da carne do boi. Rezamos, pela primeira vez que 
eu lembro de termos rezado todos juntos. Enquanto a minha vó 
puxava a reza, eu olhava para os pratos pendurados na parede, para 
o armário de madeira escura, para uma santa de olhos azuis e pele 
tão clara quanto a do meu avô, aquela que tinha um bebê no colo 
e ficava bem no alto do armário. Depois meu pai foi de novo para 
o telefone. O tio Felipe também tentou, cada um no seu telefone. 
Com uma xícara de chá, tia Fernanda consolava a vó. Naquela noite, 
mesmo com todos em casa, jantamos na cozinha, apertados. Meu pai 
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comeu em pé, só com um garfo, segurando o prato com a outra mão. 
Foi um jantar silencioso. A mãe brigou com o Caetano, que queria 
contar piada na mesa. Ele chorou, sem entender que estavam todos 
tristes, e eu tive que levá-lo para o quarto para brincar e explicar. 
Com os olhos enormes esbugalhados, os olhos curiosos que fazia 
quando eu explicava alguma coisa, no final das contas ele entendeu. 
Ou me pareceu ter entendido. Não sei.

Assim foi também o terceiro e o quarto dia. A vó desesperada. 
Chorava cada dia mais e chegou a dizer que preferia morrer logo de 
uma vez a viver tudo isso justo agora. Finalmente uma funerária 
atendeu o telefone e disse que no dia seguinte conseguiria pegar o 
vovô para enterrar.

Todo mundo se aprontou, mas, nada. Esperamos a manhã 
inteira. No meio da tarde o pai tentou ligar de volta. Ninguém 
atendeu. Ele, muito brabo, gritando com o telefone mudo, pegou o 
carro e foi pessoalmente até a funerária. Ficamos todos apreensivos. 
Durante a espera, a vó não sabia se era melhor se arrumar para 
levarem o vovô direto para o caixão quando o meu pai chegasse 
com o carro da funerária, ou se era melhor esperar para ver se 
conseguiam mesmo vir. A tia Fernanda de vez em quando também 
chorava, soluçando, e os olhos estavam borrados de uma tinta preta 
usada para deixá-la mais bonita, mas que, ao contrário, deixava ela 
com cara de bruxa.

Não vieram. Os caras da funerária não vieram. Ninguém veio. 
Jantamos mais uma vez na cozinha. No meio do jantar, quando todos 
estávamos quietos e eu prestava atenção no estranho e triste barulho 
que fazem os talheres batendo nos pratos numa refeição silenciosa, 
a tia Fernanda começou do nada a soluçar e a chorar dizendo “isso 
não é certo, isso não é certo”. Olhei para o meu pai, e ele, com um 
gesto, pediu que eu levasse o Caetano para cima de novo. De lá ainda 
eu ouvia a tia Fernanda chorar, cada vez mais alto. “Isso não é certo, 
não é certo.” O corpo do vovô continuava na mesa da sala. Parecia 
que a barriga dele tinha aumentado, porque os botões do paletó 
esticavam o tecido, e os lábios estavam mais inchados.
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No sétimo dia desenhei a família inteira reunida, com o vovô 
deitado na mesa da sala ao centro, e colori com guache. O Caetano 
fez um desenho com lápis de cor. Os olhos da minha mãe ficaram 
parados e se umedeceram quando mostramos os nossos desenhos. 
Acho que ela pode não ter gostado, porque saiu correndo para o 
banheiro e de lá eu a ouvi chorar. Meu pai disse que estava muito bom 
e se ajoelhou na nossa frente para dizer que as pinturas “retratavam 
a realidade desses nossos tempos sombrios”. Daqui a alguns anos, 
ele disse, o meu desenho poderia ser vendido para uma galeria de 
arte. Vai valer uma fortuna. O Caetano deu pulos achando que ia 
ficar rico, e eu tive uma ideia. Depois do café da manhã, ele e o tio 
Frederico pegaram o carro e disseram que tentariam na funerária de 
São Bartolomeu, a cidade vizinha.

Exausto, suado, porque os dias estavam bem quentes, o meu 
pai voltou perto do almoço. O tio Frederico estava ainda na garagem, 
tentando mais uma ligação. A sala tinha um cheiro ruim, de podre, 
que diziam vir do intestino do meu vô. Eles se reuniram na cozinha, 
só os adultos, e eu fui de novo com o meu irmão para o quarto. Pelo 
que entendi, o problema era dinheiro. As funerárias todas estavam 
cobrando muito caro para enterrar os mortos. Convenci o Caetano, 
e fizemos juntos vários desenhos. Depois, pegamos nossa lata de 
moedas para entregar para o papai.

“É pro enterro do vovô”, eu disse, entregando nossas obras 
de arte e exatos vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos. “Os 
desenhos você pode vender já.” Meu pai chorou. Nunca antes tinha 
visto ele chorar. Ele chorou por um tempo de pé, os lábios tremiam, 
e então se abaixou para nos abraçar tão apertado que eu achei que 
ia sufocar. “Obrigado, meninos, vocês são demais.” 

Devia ser muito mais caro do que o dinheiro que todos 
conseguimos reunir, porque, no dia seguinte, sem que a funerária 
tivesse vindo, meu pai e meu tio Frederico foram para o jardim e 
cavaram um buraco fundo e comprido. Demorou muito. Eles até 
tiraram a camisa de tanto calor que ficaram. Eu vi tudo da janelinha 
do banheiro, onde me pendurei com o apoio da banqueta de madeira.  
 



18<<  Sumário

Lá no fundo do buraco colocaram o vovô, de roupa e tudo. “O certo 
era ter um caixão”, disse a tia Fernanda, “isso não está certo”. A vovó 
chorava em silêncio um choro de lágrimas secas, mas mesmo assim 
secava os olhos com um lenço.

Em cima daquele monte de terra, bastante tempo depois, 
quando as aulas já tinham recomeçado, eu perguntei se podia plantar 
uma árvore. O vovô adorava jabuticabas. A vó deixou. Enterrei um 
broto bem verdinho. No Natal já era uma arvorezinha da altura da 
minha cintura. Batizamos a árvore de a Jabuticabeira do Vovô.



A  c h a v e

Um conto de 
Tattiana Teixeira

Ela colocou o risoto na travessa de vidro transparente. Finalizou o 
prato com uma folhinha de salsa.

– Quanto capricho! Assim vou ficar mal-acostumado e não 
volto para casa nunca mais.

Duas garfadas depois, ele serviu o vinho que trouxera. Branco, como 
ela gostava. 

– Combina com o camarão.

Ela sorriu, sem qualquer entusiasmo.

– O que você tem?
– O que eu não tenho, você quer dizer?

Ficaram em silêncio. Ele a observava como nunca fizera. Ela mantinha 
o olhar firme, altivo, como nunca fizera. 

– O que há?

Ela ficou em silêncio. Levou mais uma garfada à boca. Pegou a taça, 
sorveu o vinho. 
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– Eu acreditei tanto…
– Como?
– Eu fui tão tola, você não acha?

Ele pegou a garrafa. Olhou o rótulo. 

– Nunca havia tomado este vinho.
– Eu achava que a gente ia viver uma história linda, que você 

iria se apaixonar por mim.
– Luiza...
– Dia desses me lembrei de quando você me disse que era um 

cafajeste. Que sabia que eu estava interessada em você e que, em 
situações normais, transaríamos e depois você ia dar um jeito de se 
afastar de mim, como fazia com outras. Mas comigo não conseguiria 
fazer isto. E que, portanto, era melhor nem começar.

– Eu falei isto?
– Falou.
– E, antes, quando eu lhe mostrei um poema que escrevi, sua 

resposta foi direta: “não quero nada sério neste momento, é só tesão”. 
A gente tinha trocado um ou dois beijos. Me senti a mais idiota das 
adolescentes, apesar de estar com quase 30 anos. Ridícula.

– Eu não me lembro.
– Você nunca lembra.
– Na verdade, eu não estou entendendo porque estamos tendo 

esta conversa.
– Não é uma conversa!

Ela bebeu mais um gole. Comeu o risoto. Sorriu:

– Está uma delícia. Exatamente no ponto que você gosta.
– Luiza, aonde você quer chegar?
– Você não acha que está uma delícia?
– Sim, está.
– Aí a gente transou a primeira vez. Foi ótimo. Na segunda, 

você parecia querer fugir de mim.
– Luiza, eu não estou entendendo.
– Posso colocar uma música? Quer mais vinho?
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Ela levantou, conectou a caixinha de som. Não demorou, ouviram 
a voz de Zeca Veloso. Ele tentou começar a falar, ela pediu silêncio 
colocando o dedo indicador em frente aos lábios. Voltou à mesa. 
Ele, atônito. No refrão, ela cantou junto, sem medir o tom da voz:

– Todo homem precisa de uma mãe.
– Chega, Luiza!
– Não gostou? Eu adorava esta música.
– Adorava?
– Adorava. Ela me lembra você. E eu não quero me lembrar 

de você.

Ele afastou o prato, ainda cheio. Pegou a taça. 

– Por favor, coma, eu fiz com carinho.
– Perdi o apetite.
– Perdeu por quê? Eu não perdi.

Outra música começou a tocar. 

– Lenine…
– É, Lenine. Playlist bem cuidada…
– Pois bem, estou à sua disposição, senhorita. O que mais você 

quer lembrar?
– Eu sou tempo, meu tempo, falarei no meu tempo, entende?
– Não.

Ela comeu um pouco mais. 

– Quer sobremesa?
– Não.
– Você não tem ideia do que eu senti quando você me disse 

que queria se afastar de mim? “Não quero mais transar com você 
porque você me provoca culpa, sentimento que eu não tinha há muito 
tempo e você trouxe de volta” – Luiza tentou imitá-lo, enquanto 
pronunciava a última frase. Por que eu não lhe deixei ali? Por que 
eu aceitei ficarmos juntos sem termos mais nada? Por que eu aceitei 
aquela farsa?
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– Luiza, por favor, aonde você quer chegar? Eu vou embora. 
Isto aqui está insuportável!

– Não, Pedro, você não vai. Estamos em quarentena, esqueceu? 
O proprietário pediu a casa, não há como você alugar outra, logo...

Ele respirou fundo. 

– Ok. Você resolveu voltar ao passado por quê?
– Porque ele é presente, Pedro. Nunca deixou de ser.

Ficaram em silêncio, ele com os olhos cheios de lágrimas e raiva. 
Luiza em seu tempo, encapsulada. Três músicas depois, levantou-se:

– Vou pegar a sobremesa.
– Eu não quero.
– Mas eu quero.

Luiza era uma mulher alta, cabelos curtos, olhos profundos, negros, 
corpo com curvas generosas, em geral coberto por vestidos longos, 
coloridos, com decotes discretos. Os amigos a consideravam doce, 
terna, mas muito forte, daquelas pessoas que sempre têm o conselho 
certo, a indicação precisa. Falava pouco, gostava mais de ouvir. Era 
cantora. Pedro, professor de piano, por falta de opção. Se conheceram 
assim. Ela queria aprender a tocar o instrumento, amigos em comum 
sugeriram o músico que lecionava em uma escola próxima de sua 
casa. Ele, dois anos mais velho, ela em crise com a profissão que 
escolhera e que não lhe dava retorno financeiro àquela época.

– Faz uns 10 anos que a gente se conhece.
– Sim, Luiza.

Ele suspirou. 

– Tentei te dar todo afeto que eu podia, do meu jeito. Eu achava 
que você era feliz, que sentia orgulho de nossa amizade. Ninguém 
me conhece como você. Ninguém.

– Eu sei.
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Tirou do congelador o pote vermelho e o abriu sem pressa. Colocou 
duas bolas na taça, completou com amendoim granulado e uma 
calda quente de chocolate que usava para construir figuras estranhas 
sobre o sorvete:

– Há dez anos eu te amo, Pedro. Dez anos. Há uma década que 
eu tento te fazer entender que eu te amo.

– Eu sei que você me ama, Luiza. Assim como eu também te 
amo. Eu sempre disse que te amava. Sempre, jamais neguei isso.

– Não, Pedro, você não me ama. “Todo homem precisa de uma 
mãe”. Lembra quando a gente cantou esta música no show? Você me 
elegeu para ser a sua, bem simples. Aliás, todas somos, de um jeito 
ou de outro. Todas somos sua mãe.

– Que absurdo. Você está louca?
– Não estou! Estive cega. Isto eu estive. E nem posso dizer que 

fui enganada, porque você nunca me enganou, Pedro. Nunca. Só eu 
sei o quanto quis estar no lugar de cada namorada, até da Amanda 
eu quis, acredita?

– Luiza, eu me apaixonei por você.
– Quando, Pedro?

Ele ficou em silêncio. Não tinha mais como conter as lágrimas que 
caíam pesadas pelo rosto cansado. Já passava da meia-noite, ele ficara 
todo o dia organizando a mudança súbita. Deixou poucos móveis 
em um depósito, outros, em pior estado, doara para o vizinho que 
fazia milagres com madeira antiga, o piano ficou na casa do irmão. 
As roupas couberam na mochila. Imaginara um jantar mais ameno, 
seu corpo exausto pedia banho, a cabeça confusa, perdida entre as 
angústias de não saber o que seria o futuro em meio ao caos de uma 
pandemia, não entendia o que estava acontecendo ali. Lembrou-
se do dia em que conhecera Luiza, a moça tímida e o seu sorriso 
largo, bonito, cheio de vida. Nas primeiras aulas ficaram amigos. 
Saíam da escola e conversavam por horas, ele se abria, ela também, 
ambos oscilando entre as frustrações da vida de artista e os sonhos 
de reconhecimento em um futuro próximo. Acabaram se beijando em 
um desses encontros regados a cerveja e samba, no bar do Antunes. 
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Ela nunca aprendera a tocar piano, mas descobrira como desvendar 
sua alma.

– Luiza, por que se fazer de vítima? Isto não combina com você.
– Por que você me odiou tanto?
– Nunca te odiei!
– Você disse que eu te provocava culpa, Pedro. Culpa!
– Eu te protegi de mim, porra!!!
– O quê?

Ele ficou em silêncio. A cabeça dando voltas. Lembrou-se do Antunes. 
Será que havia se recuperado da cirurgia? Como ia abrir o bar, agora, 
no meio do caos? Que merda! 

– Eu preciso dormir, Luiza.
– Do que você me protegeu?

Ele permaneceu alguns minutos calado, pensativo:

 – Olha para mim, Luiza. Quem eu sou, Luiza? O que eu 
construí, Luiza? Como eu estou agora, Luiza? – ele repetia o nome 
dela como um mantra. Eu não presto. Eu não sirvo. Eu sou um 
arrogante fracassado, Luiza. Eu que sempre achei que era o melhor 
pianista desta cidade, o melhor músico, o mais talentoso, o mais 
competente. O que ganharia o mundo. Olha para mim, Luiza! Você 
ganhou o mundo, eu, não. Eu tive de pedir ajuda, mas eu não tenho 
nada a oferecer. Nada. Você sabe disto. Sempre soube. Satisfeita?

Virou a taça de sorvete, bebendo-o, como se ainda fosse criança.

– Não, não vou sentir pena de você. Já conheço este truque.
– Não é truque!
– É hábito, o que dá no mesmo.
– Pense o que quiser. Tô cansado demais.

Ele tirou os sapatos e se jogou no sofá. Ela ali, à mesa, observando-o. 
Fechou os olhos e adormeceu em minutos. Fugia de si mesmo com 
tanta habilidade que ela nem estranhou a rapidez com que o sono 
o pegou. 
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Quantas vezes ela o desejara? Quantas vezes quis amá-lo naquele 
sofá? Olhava o corpo inerte, rosto enrugado, boca semiaberta, barba 
por fazer, roupas puídas, cabelo desgrenhado e não sentia qualquer 
excitação. Ele, tão frágil e só. Ela, olhando para seu reflexo no espelho 
do aparador. Esperou dez anos para vê-lo adentrar aquela porta com 
sua mochila e o sorriso deliciosamente sedutor, daquele jeito só 
seu de brincar com as desgraças todas, fazendo-se superior a todas 
elas, beijando-a no pescoço como forma de provocação, descendo a 
mão por suas costas e, enfim, ele chegou. Quando ligou mais cedo, 
desesperado, respondeu que sim, que poderia ficar na casa dela. Na 
verdade, queria só uma noite para mostrar que não era uma culpa, 
que era uma mulher plena, pleníssima. Mas toda a mágoa, que nem 
ela sabia que guardava, veio à tona como um jorro frio – ou quente? 

Olhou-o uma vez mais. Pensou em levá-lo para o quarto ou pegar 
um cobertor. Preferiu a bolsa. A sua bolsa, a máscara e uma mala 
pequena. Ligou o aquecedor e desligou-se. 

Saiu enquanto Chico cantava sua música preferida. Trancou a porta 
por fora. Ele não sentiria falta da chave. 



A  f i g u e i r a

Um conto de 
Silvana Helena Liz de Souza

– Mané, tem reparado numa coisa?
– Que coisa, guri?
– Passamo o dia abrindo cova, não é assim?
– É.
– Enterramo, não enterramo?
– É nosso ofício. E daí?
– Daí que tu não tá vendo que no dia seguinte as cova dos morto tá 
tudo aberta de novo, mané.
– Que bobage é essa, guri!
– Veja ali.
– Tô vendo... 
– Também aquela! E lá mais adiante. Todas, home de Deus! Todas. 
Nenhum morto de ontem tá na cova.
– Ora, e onde tão?
– Não sei. Mas dá medo, não dá!
– Barbaridade, se dá medo. Tanto se é arte de vivo como de morto.
– Coisa de morto é bobajera. Isso é de vivo.
– Por que um vivo vai quere um morto?
– Essa doença é do capeta, mané, acho que tem gente robando 
cadáver pra...
– Pra que, guri?
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– Pra estudá, burro. Não vê que esta doença do inferno ninguém sabe 
nem da onde veio, é melhor estudá num morto. Não é?
– Tu que é burro. Bem se vê que é guri! Os médico tem morto 
avontade e cadáver fresquinho. Não tem que vim aqui robar nada 
de dois pobre covero.
 – Não disse que os ladrão é médico.
 – Disse o quê, então?
 – Que é um vivo, algum loco, que tá robando pra descubri não sei 
quê dessa doença miserave. E agora?
– Vamo aguardá, mas se continua, eu sô mais dá antiga e digo que é…
– É o quê, mané? Fala, home!
– Me deu um arrepio agora, mas acho que é morto que tá robando 
morto pra…
– Fala, mané! Pra que morto vai robá morto?
– Pra comê.
– E desde quando morto tem fome?
– Pode sê a doença essa. Tu acaba de dizê que ninguém sabe nada 
da desgraçada.
– Bobage. É a parentela viva que não pôde visitá e nem dizê adeus 
e veio até aqui pra se certificá que toda essa história é verdade. E tá 
levando a familhada pra casa pra acendê vela e pôr flor e tudo isso 
que morto sempre ganhô pra descansá em paz.
– Isso até que tem sentido.
– Dá pena né, mané.
– Dá pena sim, guri.
– Amanhã vemo se continua.
– E se continua?
– Amanhã vemo o que fazemo.

– Tudo aberto de novo, mané.
– Tô vendo.
– E agora, que fazemo?
– Fiquemo.
– Fiquemo onde?
– Aqui, guri.
– No cemitério, de noite!
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– De dia não vamo vê nada. E temo que trabalhá, vai cavando. Tá 
com medo?
– Medo do quê! Tô cavando. De noite, não fico. Que digo pra mulhé?
– Que tá morrendo muita gente. Diz a verdade: que semo contratado 
só pra pandemia e é triste dizê, mas pra nós é melhor tê trabalho.
– Vivemo dos morto, né, mané.
– É isso mesmo, guri. E agora vamo cavá.
– Mané, por que não avisemo a prefeitura?
– Não qué sabê o que é, ué?
– Vamo ficá escondido onde?
– Numa dessas cova.
– Tu tá loco, mané. Nem que não tivesse acontecendo nada, não 
passo a noite dentro de uma cova nem pagando.
– Um covero que tem medo de cova: não é covero.
– Tu não tem medo?
– Eu não tenho.
– Então venha sozinho, ora!
– Tu não vem?
– Pra ficá dentro da cova, não venho.

– Que susto, guri. Quase me mata!
– Viu alguma coisa?
– Até já dormi aqui: só se escuta silêncio.
– Sai daí, vamo achá outro lugar.
– Que lugar?
– A figuera.
– Debaixo da figuera, não. Nunca ouviu falá que é ninho de bruxa?
– Tu é mesmo mané, com essa idade e ainda acredita nessas coisa! 
E se fosse mesmo verdade, é hora delas voarem por aí.
– Não diga isso, guri, sô antigo e o que mais tenho medo é de bruxa 
e do chefe delas! Credo em cruz, Vrige Maria!
– Vamo ficá alí mesmo, debaixo da figuera.
– Tô ficando cansado e com sono…
– É, aqui não tem morto nem bruxa nem nada. Vamo embora.
– Fala baixo, espera… Olha lá!
– Qué é aquilo?
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– Parece um tatu grande.
– Tatu não é que eu conheço bem.
– Vi um igual na tv e acho que é um pingolin. O bicho da doença!
– Pangolin, burro.
– E tem esse bicho aqui?
– Não tem.
– Tão saindo das cova. Tá vendo?
– Os morto tão se metamorfoseando.
– Qué isso?
– Se transformando, guri. Olha lá.
– Não disseram que essa maldita doença tinha vindo desse bicho?
– Disseram murcego também. Não tinham certeza.
– Mas agora nós temo.
– E quem vai acreditá em nós? Vão achá que tamo loco, que é conto 
nosso! Mas também podemo ficá famoso, né, mané.
– É melhó ficá quieto. Se avisamo a prefeitura, arriscamo perdê o 
trabalho. Sabe como é, guri!
– Mas o que vamo fazê com os bicho saindo e as cova aberta?
– Os bicho que saiam de noite, e as cova fechamo de dia.
– Mas esses bicho aparecendo por aí, o que o povo vai pensá? Ainda 
vamo acabá culpado?
– O povo não vai pensá nada, se não falamo nada.
– É certo, como eu, todo mundo vai pensá que é tatu.
– Então, ficamo quieto, guri?
– Ou ficamo famoso, mané?



À  l a  G o r b a c h e v

Um conto de  
Silvia Argenta

Segunda-feira

Essa noite foi a vez do sonho recorrente. Passo horas andando nas 
mesmas ruas numa cidade desconhecida e do nada sempre paro no 
mesmo apartamento vazio de paredes brancas que não faço ideia 
de onde é. Lá no fundo, por trás da neblina, as torres altas de teto 
abobadado indicam que são as construções de Moscou. Não importa 
o dia da semana. Já é praxe. Toda vez que tenho esse sonho, tomo 
vodca. Nas primeiras vezes, foi à la Gorbachev, mais moderada, 
tentando uma certa diplomacia para conseguir encontrar justificativas 
de me manter no confinamento. Um ano depois, com os sonhos cada 
vez mais insistentes, já bebo à la Iéltsin. Zero sentimento de culpa.

Terça-feira

Sonho com minha irmã. Estamos no mercado fazendo compras. Pego 
os produtos na estante, mas meu carrinho está sempre vazio. Na 
hora de pagar, perco o cartão várias vezes. Ando pelos corredores e 
não o encontro. Uma mulher aleatória tenta me vender uma grelha, 
e eu digo que não quero porque não tem grelha para canhotos. 
Peço para ela ajustar. Enquanto isso, a moça do caixa me indica um 
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caminho, e entro por um buraco que dá num jardim com uma esteira 
grande automatizada, onde as compras já vêm separadas. A esteira é 
vertical e fico sem entender como os produtos não caem. Para esse 
serviço, é preciso esperar muito. Os clientes se enrolam para encher 
suas sacolas e pagar. Penso que esse seria um bom lugar para pedir 
emprego. Ninguém reclama de nada. A essa altura, não sei aonde 
minha irmã foi parar. Desisto dos meus produtos e encontro outro 
buraco, escondido embaixo das cadeiras que estão na grama. Entro 
por ele e desço uma escada gigante. Passo por labirintos de prédios, 
especialmente nos corredores sem janelas. O buraco subterrâneo e 
escuro não me leva a lugar algum.

Quando criança, ficava dividida entre o sonho de ser caixa de 
mercado para digitar os números na máquina calculadora ao passar 
os produtos (isso bem antes dos códigos de barra) e de ser gari 
para correr atrás do caminhão segurando os sacos de lixo. Uma 
personalidade trabalhada num misto de organização e aventura. 
Falhei. Hoje vivo enfurnada na bagunça da minha casa. Novidade da 
pandemia? Compro gim pela internet.

Quarta-feira

Me olho no espelho e meu cabelo bate na cintura. Fico surpresa no 
sonho porque cresceu muito rápido, mesmo com cachos. Ontem 
estava na altura dos ombros. Penso nos penteados que posso fazer 
e vou até a janela. Um homem me chama para ajudá-lo a vender 
pepino. Sim, ele tem uma barraca de pepino em conserva na calçada 
da minha casa... Ah, deusmelivrequemmedera, mas não é nada 
disso. Ele me conta que o emprego é precário, bate muito sol e só 
usa metade da sombra das sete copas porque meu carro ocupa um 
pedaço da calçada. Precisa de dinheiro e não tem como sair dali.  
O capô do carro está manchado de vermelho por causa das frutinhas 
que caem toda hora. Entro no carro e o volante está no lugar da 
poltrona e vice-versa. Dirijo com a cabeça virada para trás para poder 
ver a rua até que estaciono na outra quadra. Desço e fico andando 
com dez panfletos da barraca do pepino, tentando vender para as 
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pessoas. Ninguém me escuta. Ninguém quer pepino. Encontro outros 
vendedores e fico nervosa. Eles conseguem vender. Esbarro na tia 
Jacira, mas não olho no rosto dela. Minha tia mais querida virou 
minion e tenta conversar comigo. Ela quer que eu fale alguma coisa, 
mas fujo correndo, agora com uma caixa de panfletos nas mãos.

Acordo com a música triste do despertador. Nunca me lembro de mudar. 
Prefiro acordar com os pios dos passarinhos. Pego o celular, entro no 
Instagram e, como sempre, me arrependo. Ninguém de máscara. Jaime 
alienado com um monte de fotos maravilhosas de natureza good vibes, 
Patrícia na festinha de quatro anos do filho num salão com umas 
vinte crianças, Helena aluga uma casa em Bombinhas com seis amigos 
para passar o final de semana mergulhando. Roteadores de covid. Vão 
do snorkel pro respirador. No Face assunto a vida alheia e vejo que um 
fala uma groselha, Fulano replica, outro treplica num looping eterno de 
bateção de cabeça. Levanto na força do ódio. Seis dias sem pisar a rua.

Quinta-feira

Encontro uma caixa no meu sonho. Abro e tem um gato, o Boris. 
Eu sabia que tinha uma caixa com um gato na minha casa, mas 
sempre estava ocupada e não resolvia isso. O Boris me olha e diz 
que sobreviveu todo esse tempo comendo pequenos insetos. Com 
peso na consciência, digo a ele que vou doá-lo para alguém que saiba 
cuidar dele, mas ele não quer. Prefere ficar comigo na minha caixa.

Me levanto antes do despertador de música triste. Não foram os 
passarinhos, e sim os pingos grossos da chuva batendo na caixa do 
ar-condicionado que abreviaram meu sono. Pergunto ao síndico se 
posso retirar a caixa, afinal não tenho ar-condicionado. Ele diz que 
não pode por causa da estética do prédio. Sinto dor na cicatriz do 
joelho. Sinal de tempestade. Olho a previsão do tempo e confirmo: 
vem mais chuva de noite. Pego as caixas de ovos e colo com fita-
crepe na caixa do ar-condicionado. Espero que funcione. Pesquiso o 
significado de Boris: guerreiro, lutador, combatente.
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Sexta-feira

No sonho agitado e breve, vejo o Exército contratando um curso sobre 
mercado financeiro. Atrás, os filhos dos militares estão de quimono 
lutando judô na beira da piscina laranja chamada de Sukitalândia. 
Eles conversam num português do Brasil Império, com vosmicês 
e outras palavras arcaicas. Vaza o áudio do microfone dizendo que 
fizeram um bom negócio. “Podemos ficar bêbados agora”, fala um 
deles. Formam uma fila indiana e apertam a minha mão. Sem mais. 
Acordo com a pata suja do meu gato pressionando minha bochecha. 
Quando ele faz isso, é porque perdi a hora. Não ouvi a música triste. 
Nem sei se tocou mesmo. Coloco uma camiseta, prendo o cabelo 
e chego atrasada à reunião do trabalho no Zoom. Logo depois o 
interfone toca. É o entregador do mercado que me traz o gim. Fico 
animada até olhar a fruteira. Não tenho limão.

Sábado

Tomei gim demais. Sempre que bebo puro, a noite é de pesadelo. 
Estou num jardim e começo a comer butiá direto do pé. Como tanto 
butiá que me engasgo e então percebo algo enchendo a minha boca. 
Fosse vômito, estava no lucro. Sinto uma bola de textura pegajosa 
que empurra meus dentes e sou forçada a afastar os lábios. Uma rã 
saltitante voa da minha boca até a grama. Novamente vem a mesma 
sensação, só que agora com movimentos mais rápidos. Dessa vez, a 
bola é maior. Acho que é um sapo. E de novo. E de novo. E de novo. Os 
sapos estão cada vez maiores. Ouço alguém gritar: uva-passa, tudo pas- 
sa, tudo passará. Sem noção. Perco a conta, mas já passaram de vinte. 
Eles somem da minha vista e fico com medo que eles pulem em mim.

Fui programada para caber na moldura. O que fica de fora rejeito 
mas, às vezes, o excedente é justamente o que sou. Sem ter com 
quem conversar, preciso me ver. Me enquadro no espelho, na tela 
do celular, no quadrado do Zoom. Enjoada da vista dos telhados 
emoldurados pelas esquadrias das janelas do apartamento, reorganizo 
a decoração. As molduras dos quadros delimitam novas paisagens, 
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riscos e cores. Tento de tudo para não desistir. Preciso continuar sendo 
emoldurada pelas paredes do apartamento e me manter isolada. Tempo 
de mergulhar onde não existe mar.

Domingo

Trabalho num jornal, mas estou na redação vestida com uma camisola. 
Não entendo se no sonho sou repórter ou faço entregas. No corredor, 
o chefe, de terno e máscara, passa elogiando todas as mulheres. 
Nenhuma delas gosta. As três cajazeiras entrelaçam os braços e uma 
delas grita: “Aqui não temos pretensão nenhuma. Aliás, se alguém acha 
que precisamos de algo, já adiantamos...”. No intervalo de suspense 
sobre o que vai acontecer, cada uma diz uma palavra na sequência: 
“nós não queremos”.

Penso em mandar uma mensagem para um ex-crush bem no estilo 
Carenteners. Na última vez que nos vimos, ele foi comprar um livro 
e apoiou a garrafa de água destampada no balcão. Quando entregou 
o cartão para pagar, esbarrou na garrafa, que caiu e molhou vários 
livros. Nem ele nem a vendedora perceberam. Eu estava do lado 
e não avisei. Só queria que ele se ferrasse pagando pelo prejuízo. 
Quando ele notou, a garrafa já estava quase vazia. Pediu desculpas 
e ajudou a moça a limpar o balcão. Ela não cobrou nada. Desisto de 
enviar a mensagem.

Segunda-feira

O sonho recorrente de novo. Em vez de andar pela cidade, corro 
muito. Apesar disso, não chego cansada no apartamento vazio. Está 
quente e por isso acho que confundo. Não deve ser na Rússia. É outro 
o caminho que devo fazer. Hoje estou menos ansiosa nessa vida de 
isolamento, e a vodca à la Gorbachev já é suficiente pra eu dormir 
melhor essa noite.



A  m á s c a r a  d o u r a d a

Um conto de 
Vidomar Silva Filho

Sentadas no amplo e robusto sofá da sala, Margot, Elaine e Rose 
esperavam o chá que Sullayne lhes trazia numa bandeja antiga de prata. 
Margot já beirava setenta anos, mas tinha a cara sem rugas graças a 
meia dúzia de plásticas que lhe conferiam uma expressão congelada 
e em nada lhe diminuíam a feiura. As outras, mais jovens, também 
ostentavam o inconfundível nariz comprado em clínica, os lábios 
artificialmente inflados e a mesma testa inerte da toxina botulínica.

A empregada demorou-se a desviar de uma mesa de centro, três 
poltronas de diferentes formatos, dois pufes, duas pesadas esculturas 
de mármore imitando estátuas gregas, três grandes vasos com plantas 
artificiais, um canapé, dois consoles e um carrinho de bebidas.  
A abundância e o colorido variegado dos itens davam à sala um ar 
de loja de decoração suburbana, que era acentuado pela profusão 
de quadros nas paredes e de tapetes no chão, mais uma miríade de 
lembrancinhas de viagem e de porta-retratos com molduras pesadas 
inundando os consoles e as mesas de centro. Quando Sullayne 
finalmente conseguiu pousar a bandeja com o bule e as chávenas 
sobre a mesinha mais próxima das mulheres, Rose comentou: 

– Margot, que lindo esse teu jogo de chá! É de família? 
– É, sim. É porcelana inglesa antiga. Isso tá na minha família 

há uns cento e cinquenta anos. Foi a minha bisavó, a baronesa, que 
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trouxe da Itália quando a família veio pro Brasil. Me disseram que a 
Princesa Isabel tinha um bem assim.

Na verdade, o jogo de chá e a bandeja tinham vindo de um 
antiquário, e Margot não fazia a mínima ideia de quantos anos 
tinham. Da Sicília, a bisavó só trouxera duas ou três mudas de 
roupas, as mãos calejadas de camponesa e a esperança de ao menos 
não morrer de fome.

– Ah, eu gosto tanto dessa tua sala. É tão aconchegante e tão 
cheia de personalidade. Foi você mesma que decorou?

– Não, Elaine, essa sala é do Sig Bergamin. Foi ele que me 
mandou comprar esse Romero Britto aqui atrás de nós.

A decoração da sala fora copiada em parte de uma foto na Caras. 
A socialite a ostentar sua casa na revista realmente havia contratado 
Bergamin, que incluíra no mix decorativo pesado e espalhafatoso 
uma tela do Andy Warhol brazuca. Isso fazia da história de Margot 
uma meia-verdade – ou uma completa lorota, se preferirem.

– Ah, eu fui ao estúdio do Romero Britto em Miami. Mas não 
quis comprar tela, não. Hoje todo mundo tem. Virou tão balaio!

Margot fingiu não sentir a alfinetada de Rose e aproveitou o 
atalho de Miami para mudar o rumo da conversa. 

– Por mim eu morava lá. Olha, Miami é outro mundo, né? 
Você sabe que tem hora que eu não me sinto brasileira? Sei lá, tudo 
aqui é tão sujo. A gente não passa numa calçada do Centro que não 
encontre um mendigo. Se bem que já faz um tempão que eu não ando 
ali pela Felipe, nem pela Praça. Antes o povo interessante da cidade 
vivia por ali. A gente saía do Coração de Jesus e se sentava embaixo 
da figueira pros namoricos com os rapazes do Catarinense. Hoje tem 
um povo feio ali. E isso porque a gente tá aqui no Sul, que é mais 
europeu. No Nordeste mesmo, cruz credo! Coitados, eu tenho até 
pena, mas são feios mesmo. Fazer o quê, né?

Elaine solidarizou-se com a anfitriã:
– Eu também sempre comento com o Luís Cláudio que já me 

cansei do Brasil. Muita sujeira e corrupção. Falta patriotismo. Nisso 
eu invejo os americanos. Você vê a bandeira hasteada em tudo quanto 
é canto. Aqui falta amor ao país. Você e o Arnaldo já conseguiram 
a cidadania italiana?



37<<  Sumário

– A gente tá tentando. O Arnaldo já gastou horrores com isso. 
Eu quero é ir pro Primeiro Mundo. A gente que é italiano, alemão 
tem outra mentalidade. O brasileiro é muito de festa. Não gosta 
de dar duro. Vive sempre buscando uma boquinha pra se encostar.  
É cota disso, cota daquilo, bolsa família... Aí ninguém quer trabalhar 
mesmo. Isso aqui só mesmo ditadura é que resolve. Esse povo não 
sabe nem cuidar de si direito.

– Pois então! E essa coisa de auxílio emergencial? Como isso? 
Essa gente vai receber o dinheiro dos nossos impostos pra ficar 
dentro de casa, bebendo cachaça e fazendo filho? Tem dó, né?

Margot tocou um sininho dourado. Sullayne veio em seguida.
– Você já pode retirar o chá, si vous plait. 
A empregada recolheu a bandeja e as chávenas, fez uma 

breve reverência dobrando os joelhos e voltou para a cozinha. Se 
conseguissem ver sua face, a patroa e as convidadas teriam podido 
conferir os olhos revirados e a boca contorcida escarnecendo do 
sivuplé da madame.

– Ah, eu gosto muito disso de empregada usar uniforme. Eu 
já tentei lá em casa, mas o Luís Cláudio não me apoia em nada. 
Você acredita que até o nosso motorista trabalha sem uniforme? 
Depois vai ter respeito como, me diz? Falar nisso, ela não tá usando 
máscara, não?

– Ai, Elaine. Isso tudo aí é um exagero. O governador e o 
prefeito vivem inflando os números só pra ganhar mais verba pra 
desviar. Mas não te preocupa, não, porque a Sullayne vem de máscara 
no ônibus. E aqui ela troca de roupa. O uniforme também eu sempre 
mandei usar por conta da higiene. Sabe-se lá quantos germes que as 
criaturas trazem de casa, né?

– O Rogério tá falando em deixar a nossa empregada e o 
motorista em casa até acabar a pandemia.

– Cruz credo, isso não! Desculpa, mas esse teu marido tem 
hora que até parece meio doido. Vai pagar empregado pra ficar em 
casa? Eu não fico sem empregada, cozinheira e motorista de jeito 
nenhum!
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– Tá, mas e os empregados da fábrica, o Arnaldo não tem medo 
de se contaminar? 

– Rose, o Arnaldo nem tem contato com eles. Isso é tudo com 
os dois gerentes. E com eles o Arnaldo trata praticamente tudo por 
telefone. A gente podia morar na Europa que ele administrava a 
empresa do mesmo jeito.

– Ele não quis dar férias coletivas? Muita gente deu.
– Mas nem pensar! A nossa empresa sustenta cinquenta e 

tantas famílias. Esse povo tem uma dívida com a gente. Eles precisam 
entender que, se a fábrica fecha, é pior pra eles. O Arnaldo botou 
todo mundo a trabalhar com salário menor e horário reduzido.  
A produção caiu um pouco, mas a empresa tá até dando mais lucro. 
Por aí a gente vê como esse povo é malandro mesmo.

– Esse pessoal não reclama de ganhar menos, não?
– É isso ou nada, Rose. Olha, pobre lida bem com esses 

contratempos da vida. Não é como a gente que já tá acostumada com 
uma vida de mais conforto. É, a gente paga um preço por ter berço.

Um ruído no celular de Margot avisou a chegada de uma 
mensagem. Ela pediu licença às amigas e abriu o aplicativo.

– O pessoal da organização tá passando instruções pra carreata 
contra o lockout no domingo. Vamos?

– Acho que não. O Luís Cláudio tá com medo que a esquerdalha 
acabe aprontando alguma.

– Eles não se atrevem. A gente paga polícia pra quê? E o nosso 
carro é blindado. Eu nem abaixo os vidros. Abro o teto solar e vou 
très chic vestida de verde-amarelo e agitando a nossa bandeira. Faço 
até questão de usar a máscara certa pra compor o look. Peraí, falar 
nisso, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês.

Margot tocou novamente o sinete dourado, e Sullayne se 
apresentou. 

– Você vá lá no meu quarto. Na gaveta de cima do meu criado-
mudo, tem uma máscara dourada. Traga para nós, si vous plait. 

A empregada voltou com uma máscara em tecido dourado com 
arabescos, que entregou à patroa.
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– É da Fedora Bulhões, aquela estilista carioca. Usei no réveillon 
do Jurerê Internacional. E não é de balaio, não, viu? É peça exclusiva. 
Eu paguei mais de quinhentos reais.

Ao descobrir que aquele ridículo pedaço de pano custara 
metade do que a madame lhe pagava por mês, Sullayne decidiu que 
chegara a hora de sacanear a criatura.

– Cruzes! Isso tudo, dona Margot?! Olha, ali no camelô perto 
do Mercado Público tem igualzinha por dez real. Igual não, é até 
melhor. Porque essa sua aí tá se descosendo toda, tá virada num pano 
velho. Acho que essa tal de estilista passou foi a perna na senhora. 
Mas eu vou lhe trazer uma máscara da boa, pode deixar.

As três mulheres olhavam para Sullayne espantadas. Margot 
só conseguiu balbuciar: 

– Olha, eu te agradeço, mas... 
– Não precisa agradecer, não, dona Margot, imagina. Amanhã 

eu passo ali no Camelão e trago uma pra senhora. Tem verde-amarelo 
também. A senhora não precisa nem me pagar. É de coração, viu? 
Peraí, deixa eu botar essa aí no lixo.

Antes que Margot pudesse esboçar reação, Sullayne tomou-
lhe a máscara das mãos e voltou para a cozinha. Enquanto a patroa 
observava estupefata a empregada afastar-se, as convidadas trocaram 
entre si olhares e sorrisinhos cúmplices. Teriam assunto para muita 
fofoca e riso nas redes sociais.

Sullayne atirou a máscara dourada na lixeira, entre cascas de 
frutas e restos de comida. Sabia que a ousadia talvez lhe custasse o 
emprego. Mas, como sempre ouviu da mãe, mais vale um gosto do 
que dez vinténs.



A  m á s c a r a ,  s e u  Z é !

Um conto de  
Rosane Cordeiro 

O envelhecimento é como cupim que corrói a madeira que, aos 
poucos, fica oca. O desgaste se dá de dentro pra fora. Rugas e cabelos 
brancos não necessariamente o sinalizam. Envelhece quem não tem 
o que dizer, quem não tem pelo que lutar, quem não tem do que 
se lembrar. Envelhece quem, como madeira infestada de inseto, só 
mantém a carcaça. Envelhece quem não sabe quem foi, muito menos 
quem se tornou. Zé envelheceu sem rugas e sem cabelos brancos.

“A máscara, seu Zé!”
Faz frio. Zé caminha de um lado a outro querendo se esquentar. 

As mãos mexem intermitentemente, e os olhos afoitos procuram 
algo conhecido, ou alguém. Pendurada em uma das orelhas está a 
máscara que o acompanha. Ele se sentiria menos sufocado, não fosse 
aquele lugar repleto de desconhecidos. Não compreende a situação 
em que está inserido, também não se dá conta do uso da máscara 
tão necessário em tempos de pandemia. A cuidadora aproxima-se 
de Zé que a olha, mas não a enxerga. Ela põe suas luvas e tira a 
máscara de Zé, joga-a no lixo e coloca outra naquele rosto ainda 
jovem. Pacientemente, guia Zé até um banco no jardim.

A casa de repouso é um prédio de apenas um pavimento bem 
afastado da cidade, com um belo jardim com bancos e mesas para 
as horas de sol. Zé senta-se no banco e observa os pássaros e seus 
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cantos, mais familiares que todos a sua volta. Uma mulher de cabelos 
prateados faz crochê, três homens jogam dominó, um deles usa 
chapéu e tem ao lado uma bengala. Um homem dorme isolado numa 
cadeira de rodas, com a cabeça pendendo pro lado. Uma mulher 
esfrega o piso de uma área coberta onde se encontram duas outras 
mulheres que conversam, uma de braços cruzados parece sentir 
frio. Todos mascarados, mas vez ou outra alguém passa distraído 
com máscara na mão ou no queixo, não faltando quem o repreenda. 
Um enfermeiro de jaleco de longas mangas medica alguns idosos 
enquanto um segurança, na guarita do portão, concentra-se ao celular. 
Muros altos e portão de ferro impedem que os pacientes vislumbrem 
o mundo lá fora. Alguns deles, se saírem, não mais encontrarão o 
caminho de casa. O lar se foi com a saúde. Há tempos não havia 
visitas, tampouco missas ou cultos. Alguns se sentiam aliviados. 
Só sentiam falta mesmo dos voluntários que a cada quinze dias 
tornavam aquelas vidas menos lentas, afinal, lá, sábado e segunda 
igualavam-se. Por isso a rotina tornava-se ainda mais cruel que antes 
da aposentadoria compulsória. Como gotas homeopáticas, ali a vida 
era um fardo, e a morte, um sonho.

Zé era o único sortudo, parecia ter esquecido tudo e todos. 
Esquecera-se, inclusive, do abandono. Por isso não sorria, chorar 
não chorava, só resmungava, em especial quando lhe colocavam as 
máscaras. Naquele lugar, o abandono justificava-se, mas a maioria 
esperava alguém próximo nos dias festivos. Já para Zé nada disso 
importava.

José Ernesto era funcionário público da Receita Federal, ganhava 
um bom salário e tinha dois filhos e uma esposa, sua primeira e 
única namorada. Era um homem saudável, praticava esportes e via 
pela tevê os jogos de futebol, era flamenguista de carteirinha. Não 
gostava de religião, e se dizia apolítico. Era um bom marido e um 
bom pai de família. A esposa, diferentemente de José Ernesto, era 
católica e levava os filhos à igreja. Um domingo, quando chegaram a 
casa, não o encontraram; ele ficara assistindo ao futebol de sempre e 
estranharam seu sumiço. Procuraram pela redondeza e o encontraram 
sentado numa praça perto do prédio. Parecia distante e não saber 
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como foi parar ali. A família se preocupou, mas acreditou ser um 
estresse provocado pelo excesso de trabalho. Pediram que tirasse 
uma licença, mas ele recusou.

Meses depois, ligaram da repartição pra avisar que seu José 
Ernesto não tinha ido trabalhar, queriam saber se havia acontecido 
algo com ele e que, se precisasse de ajuda, poderiam contar com os 
companheiros de trabalho. A família o encontrou próximo, sentado 
em um banco, assistindo a uma partida de futebol, também não 
soube dizer como foi parar ali.

Num domingo, José Ernesto viu uma manifestação de pessoas 
com roupas verde-amarelo, bandeiras do Brasil, apitos e tambores. 
“Como se esquecera do jogo da seleção brasileira?” – pensou. 
Resolveu se aproximar dos manifestantes, mas como vestia uma 
camiseta vermelha, foi xingado e chamado de comunista. José 
Ernesto voou no sujeito, tomando socos e chutes.

Aos poucos, o Alzheimer manifestou-se. José Ernesto foi 
se esquecendo de comer, de beber, de escovar os dentes. Foi se 
esquecendo também dos filhos, da esposa, dos companheiros de 
trabalho. Foi se esquecendo de quem era, tornou-se apenas uma 
abreviatura: Zé, e foi internado em uma casa de repouso. No início, 
as visitas eram constantes, mas com o tempo foram se distanciando. 
E a memória de Zé foi se desfazendo pelo tempo como um castelo 
de areia na praia.

Zé levanta-se do banco entediado e irritado com a máscara. 
Sente-se sufocado e confuso. Sai do jardim e, ao entrar na sala, vê 
uns três homens assistindo a um jogo do Flamengo na tevê. Zé muda 
de fisionomia. Anima-se; senta-se ao lado dos homens, sentindo 
toda aquela energia vermelha e preta que enche o campo: a disputa 
e a vitória, a taça e o hino, quanta saudade sentiu Zé! E em um 
goooooool, Zé levanta-se pra comemorar, e uma lágrima escorre pelo 
rosto. Na cabeça de Zé parece ecoar um gol de anjo, um verdadeiro 
gol de placa.

“A máscara, seu Zé!”



A  m u l h e r  d a  á g u a  
d o s  m i l a g r e s

Um conto de  
Mariana Vieira Moura

Nathália não gostou que a casa tivesse ficado tão cheia. Não 
naquele dia. Não pela pandemia, até porque era usual receberem 
alguns convidados em casa, para orarem juntos e ver a felicidade que é 
compartilhar a alegria em família. Porém, não gostava da imagem que 
iriam dar aos fiéis. Ela olhou para Mateus, seu marido, pastor e agora 
candidato na política, que se sentava com Bóris, outro magnífico 
pastor, no sofá elegante e sóbrio. Seu esposo havia colocado uma 
camiseta de time.

A sala estava bem iluminada, e a equipe de iluminação da 
campanha representada por dois associados entusiasmados da igreja 
já havia organizado as lâmpadas e os holofotes para o momento da 
live. A sala era razoavelmente grande, a mesa de madeira alva que 
ela tinha escolhido deixava-a orgulhosa. As flores imponentes sobre 
o móvel ressoavam a dedicação na decoração.

O castiçal de prata brilha para a lembrança de Nathália. Mateus 
havia segurado seu queixo e sussurrado para ela: “Meu amor, vamos 
colocar você para segurar a garrafa de água assim que chegar o 
momento da benção da saúde. Da benção da cura das tristezas e da 
covid-19. Vamos apontar para você e dizer: “Essa é uma mulher que 
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ouviu Deus e prosperou! Que com toda sua generosidade levará 
também a possibilidade do amor de Deus por meio dessa água 
milagrosa aos fiéis!”.

Nathália lembrou com um sorrisinho quieto. Não que Mateus 
a deixasse excitada com essas palavras. Eles não transavam muito. 
Sentia, às vezes, um certo nojo da forma que ele deixava de se cuidar, 
a barriga crescia, os pelos também disparavam pelo rosto branco e 
largo. Principalmente, o ponto que mais a deixava incomodada, sua 
boca. Sua boca era fina e, antes, havia um leve charme, ênfase no 
leve. Porém, seus dentes ficaram amarelados, pelo estresse que ele 
começou a passar. Esse amarelado nos caninos deixava-a perturbada.

Ao mesmo tempo, Nathália sorriu com a ideia de que seu nome 
seria repercutido na live. Gostou da ideia de ser chamada de mulher 
que leva os milagres. Esse termo, sim, lhe dava um puto de um tesão. 
Nathália se censurou mentalmente pelo palavrão.

– Deveríamos começar a live às sete horas da noite, alertou 
Bóris. Se vocês vacilarem com os irmãos... É crucificação. Eu falei 
para os fiéis que seria esse horário. As igrejas associadas à Luz do 
Céu disseram que iriam exibir num telão. Eu já combinei tudo. Já 
disse para eles que vamos tentar ajudar a crescer os negócios da 
Dona Jussara que é famosa no Capão pela venda de água e gás. Vão 
querer assistir. A gente tem que ajudá-los, né?

Nathália achava interessante o tom de voz que Bóris costu- 
mava utilizar. Ela queria pegar esse tom dele. Era calmo mesmo 
quando dizia frases fortes como essas. Parecia sempre inspirar uma 
tranquilidade. Havia um tom de acolhimento quando Bóris falava. 
Ela sentia. Mateus também sentia, pois não ficou ofendido.

Mateus fez seu sorriso formal para os questionamentos de 
Bóris e perguntou:

– Vamos começar agora? Nathália, você pergunta para a menina 
que trabalha com você, a Camille, se a câmera tá com... aqueles 
negócios posicionados? Ela disse que entendia um pouco disso, né? 
– Mateus olhou para sua mulher com um olhar inquisitivo.

Nathália assentiu e passou a procurar a jovem menina que 
não estava ali. Deveria estar na cozinha. Eles tinham conversado 
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em pedir para ela vir hoje, mesmo que fosse sábado à noite. Era 
semana de eleição, as coisas precisavam se agilizar. Camille havia 
dito aquele dia que tinha planejado visitar a vó, mas era necessário 
que ela entendesse como era importante para eles. Para a família.

Ela encontrou Camille terminando de colocar os temperos no 
frango. Ela era jovem, tinha dreads presos em um coque, usava a roupa 
de faxineira e doméstica que haviam dado a ela. O corpo era robusto e 
os olhos eram vagos, pensativos. Camille parecia sempre estar pronta 
para fazer alguma coisa, sempre em atenção com o corpo.

– Cacá.
Camille, assim que percebeu a presença da patroa na sala, 

mudou a postura.
Relaxou os ombros e deu um sorriso de deboche.
– Fala, patroinha. Se divertindo com o Bóris, filhotinho da 

milícia? – ela falou isso, largando a carne.
– O Bóris não é assim, Cacá. 
Nathália fez uma cara de reprovação. Não que Bóris não tivesse 

certos contatos com os sargentos aposentados. Ele tinha. Mas, não 
era o que mais se destacava para Nathália.

Camille ampliou o sorriso e franziu o cenho, chegou perto da 
patroa e a pegou forte pela cintura.

– Você sabe que é. Você realmente quer que eu vá ver isso da 
câmera? Ou quer outra coisa? Falta meia hora ainda.

Nathália ficou rígida. Calculou se iriam entrar na cozinha. 
Talvez em cinco minutos. Ela colocou suas unhas largas sobre o 
rosto macio de Camille e falou com uma voz acalorada.

– Não é nada por agora, minha linda – parou alguns segundos 
para observar os lábios ácidos dela.

– É realmente a câmera, vamos usar a do celular do Mateus, 
mesmo. O Instagram já tá logado. Mas, eles estão preocupados com 
o posicionamento. Se vai ficar bonito o ângulo. Essas coisas.

– Você tá preocupada com isso? – perguntou Camille, olhando 
com desafio para a patroa, em tom de desdém. Entre uma e outra 
encarada, ela checava o próprio celular.
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– Bom, é importante que o povo veja tudo que Deus tem de 
melhor, concluiu rapidamente Nathália, se afastando de Camille.

– Deus não tá do lado de vocês – a jovem refutou novamente 
e com um tapinha no ombro se dirigiu à sala.

Nathália era louca por Camille. E estranhamente odiava e 
gostava de tudo que ela falava. Não concordava com nada, logica- 
mente, que a jovem universitária discursava. Era estudante de 
Geografia e toda hora soltava um novo discurso, gostava daqueles 
bandidos corruptos e comunistas que apareciam presos. Ela sabia, 
o marido tinha avisado, que essa menina tinha cara de Lula livre.

Porém, ela fazia o seu trabalho muito bem. Sempre limpou 
direito, chegava no horário, botava o uniforme sem reclamar. Dentre 
todas as meninas que a empresa terceirizada tinha mandado, essa 
já durava um ano. E não havia quase nenhuma reclamação. Além de 
limpar, também cozinhava. Ela também não costumava jogar esses 
discursos, o marido comentou resmungando pela feição retinta, pelos 
dreads. E também haviam stalkeado no Facebook. Os filtros e tudo 
mais. Bóris tratava-a bem, mas também fazia piadinhas. Porém, era 
o jeito dele. Uma vez disse: “Você tem cara que é maconheira, hein, 
Cazinha! Deixe o mal te levar não, viu”?

Cacá, ao ouvir isso que Bóris havia dito, deu de ombros e com 
o seu sorriso de dentes separados e, com os olhos curvados, ela disse: 
“não fumo, Bóris”. O pastor deu uma gargalhada de desconfiança e 
seguiu em frente após esse comentário.

Pela metade desse ano que Camille chegou, Nathália não sentiu 
nenhuma atração pela menina. Ela só havia traído o marido uma vez. 
Com um dos assessores do partido. Mas havia sido só um momento. 
E nem havia sido bom. Sabia que o marido também já devia ter 
pulado a cerca vez ou outra. E também não lhe importava. Tanto 
fazia para ela se o marido ia pro puteiro ou pros raios que o parta. 
Estavam juntos nessa de conseguir crescer na vida.

O grande problema de Camille era sua lábia. E sua escuta.  
O maior erro de Nathália foi ter começado a confessar os problemas 
rotineiros. Nathália não trabalhava fazia um bom tempo, vivia como 
dona do lar. Era o que soava melhor desde que o marido decidiu seguir 
a carreira política.
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E um dia, dentro da solidão e durante uma tempestade que 
ressoava entre as frestas do seu lar, após uma repercussão negativa 
de um suborno dado dentro do partido coligado com o governador 
do estado, ela só queria desabafar enquanto bebia o seu espumante. 
O marido não queria conversar, estava trancado no quarto. E ela já 
havia bebido bastante. Camille já quase acabava o expediente, quando 
Nathália olhou para a menina e disse: “O que você acha sobre o 
nosso partido, Camille? Me diga com sinceridade”. A menina parou 
de enxaguar os pratos e virou a cabeça lentamente: “Por que você 
me pergunta isso, patroa”?

Nathália olhava fixamente para as bolhas que se formavam na 
taça de cristal. “Eu não quero que você pense má coisas de nós, sabe. 
Eu sinto... me sinto só. Hoje eu tomei dois banhos. Tomei também 
dois copos desses espumantes. E eu quero o melhor para a nossa 
família, entende? Também quero que vejam que a igreja pode fazer 
política. Isso que ando pensando. As meninas não me respondem.” 
Afastou o copo de cristal e observou Camille que a examinava, com 
desconfiança.

“Sei. Não gosto do partido de vocês, essa é minha opção 
particular” – Camille falou de forma seca, largou a bucha e fechou 
a janela pela qual começava a entrar um vento frio. Quando se 
aproximou, gotas de chuva molharam seu rosto negro. “Mas a 
solidão é um sentimento que a gente deve escutar, sabe, patroa. 
Também já me senti muito só, na minha vida. Principalmente 
quando queria estudar e eu precisava me isolar de todos. Era do 
interior. Estudava em cidade pequena. Mas, patroa, me diga como 
é esse teu sentimento de solidão”?

“Não sei…” – Nathália começou a olhar para ela com atenção, 
percebendo a forma que os olhos brilhavam, que seus peitos se 
destacavam sob a pequena fresta da camisa, agora molhada, “soa 
como se fosse como se eu quisesse tanta coisa para dizer, que as 
pessoas não vissem a nossa verdade e ninguém vê a minha verdade”.

Nathália desabou no choro. Doía para ela, doía que não 
conseguissem ver o que ela tentava demonstrar ao povo. Também 
lhe doía a maneira que iam lhe olhar, logo ela que tentava de todas 
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as maneiras que a imagem de Mateus fosse perfeita entre os fiéis. 
Tinha coisas que o povo não perdoava, ela sabia. E ela não queria ser 
confundida com isso. Ela não havia praticado nenhuma dessas coisas, 
Mateus também, pelo menos de corrupção, ela nunca tinha visto.

A menina sentou-se, os dreads pendiam em concordância à 
orientação da sua cabeça, concentrada em Nathália, os fios de cabelo 
eriçados quase tocando sua camiseta. Camille olhou para a mulher 
em prantos. Os olhos amendoados expressavam um tímido brilho 
de amistosidade. “Ô, patroa, independentemente, eu vejo que você 
tem boas intenções. Deve ser difícil ficar aqui sozinha, o patrão tá 
sempre fora. E você tão inteligente, eu gosto de ouvir o que cê fala, 
és tão estudada.” Camille falou colocando a mão no ombro dela, em 
forma de piedade. Aquele toque causou em Nathália uma mistura  
de vontade e de medo. Porém, não retirou aqueles dedos finos e 
fortes de seu ombro, seu choro precisava ser acalmado. Ela estava 
em tanto sofrimento. Queria olhar para aquela menina diabólica que 
ao mesmo tempo era tão doce: “Você gosta mesmo de me ouvir”?

Camille fixou o olhar, que geralmente fugia, em Nathália. Sua 
boca entreabriu-se e seus dentes assimilaram um pequeno sorriso. 
A chuva continuava a cair, em uma frequência mais leve. “Claro, sei 
que tu estudas um monte, te vejo lendo sobre administração, gestão. 
Também me interesso por essa área. Te arrumas tanto também. Tão 
bonita. Tão esforçada, independentemente da política, sua pessoa é 
de se admirar. Você brilha. Mateus tá perdendo de não poder estar 
contigo agora”.

E aí foi tarde demais. Nathália nunca tinha se sentido homos- 
sexual. Sempre se sentiu centralmente hetero. Mas foi um desejo 
inexplicável. E até aquele dia, ela nunca parou para raciocinar o que 
tudo aquilo significava. Quando a carreira do meu marido estiver 
estipulada eu penso nisso, ela cortava o pensamento. Até porque 
também não podiam aprofundar aquela relação. Principalmente, 
porque a imagem dela estava ligada à do marido. E ele estava indo 
bem nas pesquisas.

E aquela live era decisiva. Por isso, olhava com ansiedade para 
Camille arrumando a câmera acoplada ao celular. Mateus conversava 
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com um dos coordenadores da campanha pelo celular. Sabiam que 
tinham organizado para um grupo assistir à live no balcão do centro 
de eventos do Alfredo. Também tudo estava a postos na Igreja Luz 
do Céu. Os responsáveis pelas redes sociais já haviam alertado que 
faltavam cinco minutos para o início.

Mateus, ao contrário de Nathália, não parecia ansioso. Soava 
sempre como se ele não estivesse em terra. Mateus era um homem de- 
terminado, a esposa sabia disso nos poucos anos de casados. Mas, era 
determinado para as coisas que gostava. Política nunca foi uma delas.

Tudo que ele fazia era de maneira robótica, a forma como 
olhava para os outros, a forma como sorria para Bóris. Ele era 
mecânico e pontual e, de certa forma, essa insatisfação e distância 
geravam um certo carisma para os eleitores. Uma admiração para 
um homem tão ideal.

A verdade, Nathália sabia, é que só poucos conheciam verda- 
deiramente seu marido. Um homem fechado, que falava para a 
televisão sobre o amor a Deus, à Pátria e à Família. Focava em levar 
a igreja para a política. Mas esse não era seu marido.

Seu marido era um homem terno. Que gostava de brincar com 
as crianças dos outros. Que gostava de cultivar plantas. Ela sabia 
disso. Era um segredo que ela guardava com ela. E que, às vezes, ela 
lembrava nas raras ocasiões que transavam. Seu marido no fundo 
era um homem terno e essa ligação os unia.

Mateus terminou de forma ríspida a ligação para os assessores. 
E disse:

– Vamos começar, já estão a postos.
Mateus olhou para Camille, que encarava a câmera em certa 

ânsia contaminada pelo ambiente. Havia um desdém notório no seu 
rosto jovial, mas a inquietação frequente do seu corpo iluminou-se 
mais. Arrumou a câmera de forma ágil e com uma afirmação quieta, 
olhou para seus chefes.

Bóris, gentilmente, afastou Nathália da mesa, na qual estava 
apoiada em concentração petrificada. Bóris sorriu e disse para ela: 
“Ei, primeira-dama, vamos te chamar depois dos agradecimentos e 
também uma apresentação das nossas propostas”.
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Nathália observou o rosto forte e calmo de Bóris, segurou 
com força sua mão por uns minutos, desejando que sua tensão fosse 
abafada por sua segurança. Bóris era um homem de muito contato. 
Em oposição ao seu marido maquinal, tudo que Bóris fazia transmitia 
um calor.

Bóris havia entrado como pastor quase concomitantemente 
com o momento no qual seu marido entrou na política. Os pais de 
Mateus já eram da área, e o tio era deputado federal já fazia mais de 
dez anos. Mateus nunca negou a entrada na política, mas também 
nunca fez mais do que o mínimo. Ela se lembra de que não houve 
exatamente um momento que Mateus decidiu começar essa vida. 
Ela se lembra somente de que, de repente, mais pessoas começaram 
a entrar na casa e ela, sim, se agarrou ao brilho de começar a ver 
pessoas conhecidas. De ver que Mateus começava a aparecer na lista 
de notícias. Com o seu sobrenome. Seu sobrenome destacado nos 
noticiários. Sorriu.

Sim, foi como se a pressão e a conveniência levassem Mateus 
como um bote até essa cachoeira que estavam agora. Além da pressão 
e da conveniência, também tinha Bóris. Bóris também jamais nomeou 
que seu desejo era ser pastor ou entrar nesse ramo. Mas, esse sim, 
falava demais. Desde que começou a se aprofundar no evangelho, 
mais do que o cotidiano do domingo da missa, ele se catapultou para 
essa cachoeira, com gosto.

Nathália via essa iluminação quando Bóris dedicou-se a 
aprender o nome de cada um dos fiéis da igreja. “Essa é Madalena, 
filha de Benedito, mora perto do Posto de Saúde. Tem uma dor 
nas costas que não passa. Cê tem que me ouvir e lembrar-se disso, 
Mateus, quando cê ver ela”. Ele apontava para o contato do whats 
da fiel e quase esfregava na cara de seu marido, enquanto os dois 
bebiam cerveja. Ela observava a forma que ele conectava o rosto do 
fiel ao nome quase imediatamente.

Dalia, Jorge, o endereço, tudo isso era motivo de preocupação 
para Bóris. E não somente fazia uma conexão imediata entre essas 
informações, como fazia questão de se agachar e olhar nos olhos das 
crianças. De falar lentamente quando encontrava um idoso. E quando 
encontrava as mulheres solteiras, se preocupava em conversar sobre 
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sua beleza, sobre possíveis candidatos a maridos para elas. E com 
os desempregados, logo tentava encontrar um emprego nas firmas 
associadas à igreja.

Bóris, de fato, não sabia de cor quase nada do Evangelho. Mas, 
mesmo assim, sua igreja era cheia. Nathália admirava a forma que 
Bóris era tão caloroso e sensível ao mundo ao seu redor. Mesmo 
que ele fosse mandão, mesmo que houvesse alguma brutalidade 
nos seus olhos, mesmo que às vezes ele olhasse longamente para as 
pernas das meninas que iam para a igreja. De alguma forma, o calor 
de Bóris ultrapassava esses pequenos defeitos a ponto de, quando 
ele a chamava de primeira-dama, ela sentir-se lisonjeada.

– Bom, Camille. Você avisa quando ligar a câmera. Vamos 
começar! Lembra-se disso, Mateus. Dos agradecimentos. Primeiro, 
você cita Deus, a pandemia. Cita a igreja, os fiéis, o dízimo. Daí, 
principalmente, a Jussara. A filial de restaurantes e água e gás dela. 
Depois, vamos falar do time. Tu sabe que o Tiaguinho tá te apoiando, 
o camisa 8?

– Sei! Grande Tiaguinho! Já o encontrei em um culto com o 
pastor Wilson, pareceu ter afinidade com o partido. Acho que ele 
tem patrocínio do mesmo banco que o nosso, tem não? Pega bem 
pra ver se a gente consegue mais verba.

– Exato. Aí você já pode conectar, não de maneira óbvia, com 
as nossas parcerias público-privadas para o estado. Vamos falar 
brevemente disso, o povo que vai poder ouvir a live não tem tanto 
interesse em certas propostas. Principalmente, porque vamos ter 
o público-alvo da filial do Céu. Aí vamos para onde você já sabe. 
Preparados?

Mateus confirmou, tomando um último gole do copo de Coca 
que estava no canto da mesa indiana e preparou sua cara polida. 
Sorriu sem quase mostrar os caninos. Ela sabia que aquele já não 
era seu marido. Era um homem que ela não conhecia. Um homem 
que ao mesmo tempo que ela gostava, tão atraente pela forma que o 
eleitorado o olhava, ela também não gostava, pois ele não tinha nada 
atrativo ao ter uma camiseta que não combinava com a bermuda. 
Um homem que ao iniciar a live, começou dizendo:
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– Bom dia para a família brasileira! Bom dia para o povo de bem 
que continua lutando nesse mundo, que já não bastava a corrupção e 
todas as maldades, também está passando por um momento difícil, 
de pandemia. Vejam bem, filhos de Deus, a igreja precisa de nós, os 
fiéis não podem ir mais aos cultos e temos que fazer essa celebração a 
Deus distantes um dos outros. Hoje vamos orar pelas famílias que já 
perderam alguém querido e também vamos orar para evitar que mais 
mortes causadas pelo mal que ronda esse país aconteçam. Vamos ter 
um momento de bênção da água para afastar as tristezas e a covid-19 
dos corpos dos fiéis, junto com o pastor Bóris. Mas, antes, lembro, 
a Igreja Luz do Céu precisa de sua contribuição, irmãos. Lembrem-
se de contribuir mesmo distantes para que Deus se lembre de que 
gastastes sua renda não só em supérfluos, mas por um motivo maior.

Nathália estava atenta para onde tudo isso ia dar, nos seus 
cálculos, ainda demorava alguns minutos para que a citassem. Logo 
depois das propostas, ia ser a hora de falar sobre o planejamento para 
a mulher do lar. Ela quis conferir a maquiagem no banheiro de novo.

Foi de maneira apressada para o banheiro ao lado da cozinha 
e arrumou os brincos. Ela havia escolhido brincos de pérola. Seu 
cabelo loiro caía pelo seu nariz delicado. Havia passado uma 
maquiagem de leve, brilhante, para destacar seus olhos negros. 
Ela queria que vissem seus olhos, que vissem toda a sua bondade. 
Também havia escolhido um vestido branco que não escondesse 
seu corpo, ao qual ela cuidadosamente dedicava-se na academia. 
Mas que também o comprimento chegasse até o tornozelo. Uma 
linda e cuidada mulher do lar.

Ela gostou disso. Ela antes queria seguir na carreira de 
administração, antes de tudo. Antes de conhecer Mateus e haver 
aquele brilho semiapagado. Brilho não o bastante para uma atração 
febril, mas que a seduziu para estabilidade do casamento. Sempre quis 
lançar o próprio negócio, sempre foi mandona quando criança. A líder 
da turma. A líder das amigas. Mas jamais havia cuidado da aparência, 
isso é verdade. Só a preocupava a matemática, a organização das 
brincadeiras. Desde que se casou com Mateus, percebeu que as 
aparências eram importantes para a liderança. Principalmente quando 
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Mateus pouco cuidava de si mesmo, era bom ela atenuar essa falta 
chocante dele com a sua beleza. Assim, a marca de sua política era 
bela e limpa. Ali estava o destaque da personalidade deles.

Era uma equipe imbatível. Ela e Mateus. E, também, Camille. 
Camille que tinha olhos atentos, falava com os olhos. Camille que 
tinha seios tão bonitos. E que a pegava delicadamente pela mão e 
dizia que a entendia. Camille que a beijava com aqueles lábios, com 
aquela língua que dançava em compasso com seus pensamentos, 
com a fúria da ambição que ambas tinham.

Nathália afastou essas memórias inconvenientes que passaram 
por sua mente. Sentiu seu coração disparar. Gostava de lembrar 
essas questões, porém. Era como uma droga. Ela gostava desses 
dez segundos de memória com ela. Atiçava seu corpo, que parecia 
rejuvenescer, quase como um óleo que azeitava essa atração. Porém 
não poderia durar mais do que dez segundos, senão prejudicaria 
seu trabalho.

E também, se Camille e Nathália passassem tempo demais 
juntas, toda essa atração fortuita para ambas, toda essa ligação 
amorosa tornava-se algo mais feroz. E também, porque Camille tinha 
um lado que incomodava Nath. Quando ela decidia mais do que ouvia 
e fazia suas sentenças acusatórias sarcásticas, ela se abria demais.

Isso era raro. Mas, Nathália queria evitar. Lembrava quando 
ambas estavam deitadas na cama, Nathália fazia suas reclamações 
rotineiras. Havia um mês que o sargento Benevides estava em 
conversas com Bóris, havia uma vontade de aumentar a escolta na 
frente das igrejas e estavam negociando quanto isso iria custar para 
ambas as partes. O orçamento da campanha estava prejudicado com 
os panfletos e alguns custos extras que haviam acontecido com um 
jantar que tinham realizado para a família responsável pela maior 
indústria de tecidos de São Paulo.

“Foi absurdo, amor. Foi absurdo. Eles queriam cobrar o olho 
da cara para que colocassem a escolta deles a nosso serviço. E o 
Mateus queria aceitar a primeira oferta, bobo como ele é. Meu amor, 
não temos todo esse dinheiro. E se são todos filiados ao Céu, não 
entendo como não podem fazer isso a preço de custo? Entende.  
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Para proteger os fiéis dos traficantes. Você sabe que a morte por 
tráfico aumentou bastante aqui em São Paulo?”

Camille parou de fazer massagem nas costas de Nathália por 
um certo tempo. Ela batucou os dedos tatuados no pescoço dela. 
Ficando quieta. Nathália afastou o cabelo do pescoço, virando todas 
as madeixas para um dos lados do ombro e olhou para Camille. Ela 
estava com os olhos marejados, ao mesmo tempo que olhava pro chão.

“Que foi, Cacá? Me diz o que aconteceu, me dói te ver assim” 
– Nathália disse, sentindo realmente o coração entrando numa dor 
aguda que ela ficava desesperada para acabar.

“Nada, linda. Nada.” Camille continuou com seu corpo inquie- 
to, desconfortável e passou o braço para enxugar o nariz. Ela estava 
vestindo uma camisola de Nathália, de seda branca, bem diferente 
das roupas que ela costumava chegar no condomínio. Geralmente, 
Camille usava saias e camisetas de gola alta. Gostava de tons escuros 
e verdes. Era geralmente essa a combinação que mais utilizava. Usava 
óculos também, mas raramente vinha para o trabalho com eles. 
Nathália tinha visto uma vez, eram óculos de aviador.

Camille não parecia vestir as roupas de sapatão, que havia no 
imaginário de Nathália. Não tinha o cabelo curto, nem as roupas 
largas. Havia uma certa feminilidade destoante em Camille, mesmo 
com sua postura altiva e enérgica. E isso também deixava Nathália 
confusa de seu papel na hora em que a menina chorava. Não sabia se 
Camille era forte o bastante e preferia que não falassem sobre isso. 
Ou se Camille, com suas saias e saltos, precisava de um apoio para 
sua emoção de mulher.

Com Mateus sempre foi muito certo. Nathália era a mulher 
do lar, a que deve ser cuidada. E Mateus era um doce, que Nathália 
também cuidava, mas de forma silenciosa, sem falar que estava 
cuidando dele. Até porque ele era o administrador do lar deles. Ele 
devia achar que estava conseguindo tudo sozinho.

Agora, com Camille, por um minuto, o que deveria fazer a 
deixou confusa. Então, decidiu por insistir mais por uma abertura 
dela, principalmente, porque além dos papéis, a dor no coração de 
ver a menina triste era demasiada para ela, que estava desacostumada 
com essa empatia tão forte.
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“Pode me dizer o que aconteceu? Eu não vou aguentar ver o 
amor da minha vida assim. Eu não vou, de verdade” – disse Nathália, 
se virando completamente para Camille.

“Esse Benevides” – Camille respirou fundo e encarou Nathália. 
As lágrimas de Camille pararam de desabar e de repente uma 
mudança nos seus olhos começou a ocorrer. “Esse Benevides era do 
Paraná, você sabia?”

“Sim, sim. O Bóris comentou comigo. Ele foi transferido para 
São Paulo, principalmente porque ele atuava fora da capital lá. Aqui, 
ele conseguiu ficar na capital. O que tem a ver?” – Nathália recuperou 
as informações e tentou compreender qual era o problema dentro 
daquela evidente conquista de mérito de Benevides.

“Sim, ele atuou dentro da missão fronteira de 2018. Foi por 
isso que ele conseguiu a transferência” – Camille continuou olhando 
para ela, agora os olhos já não tinham vestígios de lágrimas. O tom 
de voz passou a ser seco.

“Não sabia dessa missão fronteira. Mas, ouvi falar que ele fez 
o melhor para a população civil” – comentou Nathália.

“Sim, ele mandou matar dois brasileiros que atuavam como 
burros de carga que estavam transportando cocaína do Paraguai para 
o Brasil. Dois quilos. Foram poucos tiros, ele conseguiu descobrir 
onde estavam os caminhões, mesmo sendo tão longe de Foz, que é 
de onde geralmente é mais fácil de encontrar. Foi por isso que ele 
foi transferido para São Paulo.”

“Sim, foi lindo! Você vê que a gente impediu a entrada de 
mais droga no país?” – Nathália sorriu, amistosamente, e depois 
ficou novamente séria, tentando encontrar um tom que não 
assustasse Camille. “Você sabe demais disso. Teve algum trabalho 
da universidade sobre? Por isso te emociona?” – ponderou Nathália, 
ainda confusa sobre as informações e principalmente sobre o 
significado da expressão de Camille.

“Não, quer dizer, depois eu acabei estudando sobre isso. Mas, 
primeiro, um desses burros de carga tinha nome. Era meu primo. 
Augusto.” – Camille disse, olhando profundamente para Nathália, as 
narinas infladas quando citava o nome do falecido, o corpo, geralmente 
inquieto, congelado.
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Nathália travou. Não sabia o que dizer. Tentou se aproximar 
para abraçar Camille, mas ela recuou.

“Sinto muito, de verdade, amor. Mas, ele estava perdido. Ele 
foi corrompido pelo crime. Tenho certeza que foi o melhor. Veja 
bem, amor, quantos tiramos da vida ruim, que são agredidos em 
casa, filhos ingratos e pessoas que saíram do crime pelo poder da 
igreja. Isso tudo que eu faço. Isso tudo que eu faço são por eles, meu 
amor. Eles precisam de mim. Essa é nossa conquista, Camille. Você 
vê. Estamos ganhando. Entenda, Camille. Entenda e não me olhe 
assim. E veja você, tendo uma família assim e conseguindo fazer um 
trabalho honesto. Sendo uma pessoa tão boa, você conseguiu estudar 
e conquistou tudo isso, você não é igual a eles…” – Nathália disse, 
em certo tom de desespero e a voz falhando.

“Não, Nathália. É isso que você não entende. Eu sou. Eu sou 
igual a eles. Posso ser morta a qualquer momento que nem eles. 
Eu tive sorte que consegui passar no exame porque tinha cursinho 
popular perto da rua. E, mesmo assim, foi difícil demais. Não tinha 
nada. E se não tivesse apoio, se não tivesse esse cursinho, pode ser 
que eu estivesse nessa vida. Porque temos o mesmo dinheiro na 
conta. Porque temos a mesma cor, Nathália. E sabe o que é? Eu não 
saí dessa vida, porque se eu pudesse, eu não estaria trabalhando 
aqui, nesse condomínio de miliciano. Se a minha família soubesse 
que a empresa me colocou para trabalhar para quem negocia com o 
assassino do meu primo. Se a minha família soubesse...”

Camille não terminou a frase, cortando o que queria dizer. Mas 
Nathália entendeu. Entendeu finalmente o que significava aquele 
olhar. Era desprezo. Era desprezo e culpa por estar tendo relações 
com alguém como ela. Nathália nunca tinha visto tanto desprezo pela 
sua pessoa. Ela era uma mulher dos milagres. Era uma mulher do 
lar. Vestia branco e seu cabelo iluminado. Ela era bondosa e solitária. 
Tudo que ela fazia era pelo bem dos fiéis e, de repente, dentro do 
seu próprio quarto, olhava para esse olhar cortante de superioridade 
daquela menina.

Nathália a beijou, pois não tinham nada para falar. Aquela 
distância e aquele ódio não podia ser dialogado. Ela não concordava 
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com aquele ódio, ela não fez nada de errado. E quem era o culpado 
era o traficante, estava na lei, estava na Bíblia. Mas ela queria tirar 
esse olhar dela. Queria que aquela menina que ela amava a admirasse 
como todos os outros. Então, quando transaram, transaram com 
fúria, com Camille segurando o pescoço de Nathália e dizendo que 
a amava. Com as costas arranhadas. E Nathália sorria, com toda sua 
feminilidade, mostrando seu corpo branco e macio, mostrando toda 
sua bondade.

Camille bateu na porta do banheiro.
– Patroa, já está na hora dos patrocinadores. Daqui a pouco, 

vai ser você. Tu já tá pronta? – Camille questionou, de forma suave. 
Nathália sentiu a sua imagem no espelho ficar turva, como se 

uma pedra fosse jogada em uma lagoa de vidro. Ela respirou fundo.  
A imagem nítida de novo, suas pérolas reluziram e ela pigarreou. Bela, 
ela estava bela e pura, como tinha que ser. Destrancou a porta gelada.

– Sim, desculpa o atraso, Cacá – ela segurou rapidamente seu 
ombro, transmitindo a luz que tinha adquirido naquele contemplar 
de si mesma.

E se dirigiu para a sala, onde logo o palco para espalhar sua 
palavra para o estado inteiro brilharia os holofotes em sua direção. 
Sua barriga brilhava. Era isso que era a paixão?

Sentou-se em uma cadeira, rente à mesa, com o coração 
palpitando e uma postura ereta. Brincou com as unhas enquanto 
esperava o momento dos fiéis sentirem a cura de Deus ao lhe ver.  
A garrafa de água seria uma fonte da juventude de suas mãos frágeis 
que banharia os corpos daqueles que estavam sujos da pegajosa 
escuridão. Sujos do fogo que pode ser tentador no nosso cotidiano, 
mas no momento em que o fósforo é acendido, a pólvora leva até a 
explosão do nosso coração.

Seus devaneios são interrompidos por um novo homem que 
entra na sua sala. Era um homem com uma barriga avantajada, braços 
e pernas fortes. Pele acinzentada e olhos que exalavam um ar de 
bondade. Ele olhou para os detalhes da casa e elogiou a decoração 
com honestidade tímida. Sua mão apertou a de Bóris e olhou para 
Nathália. Um frio na espinha atravessou suas veias. O pegajoso gosto 
de não ser amada.
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Olhou para trás. Camille. Ela estava segurando a câmera e 
em vez de olhar para o próprio celular, seus olhos vagavam do novo 
convidado para Mateus. A boca entreaberta fazia escapar um sorriso 
amargo e por fim seu olhar pesou em Nathália.

– Sargento Benevides! Ele chegou, filhos de Deus! Hora de 
levarmos a água dos milagres para bênção do sargento. Venha 
também, Nathália! – gritou o homem que possuíra aquele que um 
dia fora Mateus.

Nathália sabia. Ela sabia que ele viria. O Benevides era o 
protetor da comunidade na região que a igreja possuía mais poder. Ele 
precisava estar lá. Para participar da cura das doenças. Principalmente 
porque a criminalidade havia aumentado bastante nos últimos meses 
da pandemia. Ele precisava mostrar que ia proteger os fiéis e que 
estava junto na cura de Deus. Nathália olhou para Camille e depois 
para Benevides. Os olhos da menina ainda pesavam nos seus ombros, 
como se tentassem enterrar o corpo de Nath vivo. Ao mesmo tempo, 
eles pediam carentes que a mulher a segurasse no colo. Seu coração 
doeu por um segundo a atraindo para acariciar o rosto de seu amor 
e beijar seus lábios mordazes. Queria beijar seus seios, sentir sua 
cintura e dizer que esse era o melhor dos mundos. Porém entendeu 
que o melhor a se fazer para a família e para a igreja era juntar-se aos 
homens na gravação da live. Era um momento que esperava muito 
e que seria essencial, para não dizer que definiria o jogo, para as 
eleições que se aproximavam.

Enquanto isso, Camille retirou-se da sala e voltou-se para a 
cozinha. Parecia que seu coração era uma floresta de árvores mortas. 
Pontudas, quebradiças e secas. Que chegavam a se enveredar para o 
caminho da sua garganta, espetando sua goela. Queria gritar flores, 
queria gritar suas cores que estavam desesperadas por desabrochar 
na terra seca do seu corpo. Porém se perguntou se as árvores secas já 
não haviam virado sua pele. Que sua pele devia ter perdido o brilho, 
que nem lágrimas mais deviam cair de seus olhos que já eram de 
uma conivência com a morte de si.
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Ela sentou-se à mesa, decorada pela comida que havia feito, 
bolinhos de chuva e champanhe. Mastigou um dos bolinhos de chuva 
e pensou como estavam absurdamente doces, como o açúcar agredia 
a sua língua e que provavelmente seu paladar só aceitaria limão, que 
azedaria por completo sua mente.

Queria chorar. Mas não estava completamente triste. Era uma 
sina estar cercada por tanto manto de gente nesse momento. Era 
uma sina que ela fosse uma personagem em preto e branco, perdida 
em um filme que ela escolheu participar. Absurdamente doce. Nem 
água cura. Nem água cura aquela doçura que agredia seu estômago.



A  p e s t e  n o  f i m  
d o  m u n d o

Um conto de  
Eduardo Sens

Santa Efigênia tinha exatos 4.233 habitantes quando o decreto 
de quarentena foi publicado pelo governador do estado. Cidade de 
imigrantes húngaros e alemães, no meio do Vale do Fim do Mundo, 
que era como chamavam aquele lugarejo formado dez quilômetros 
depois do asfalto e uma hora antes da aldeia indígena. Foi ali que 
viveu durante a epidemia, numa casa enxaimel de vigas de madeira 
traspassadas, o médico Alexsander Richard. 

O ano era 2020, um número cabalístico, diziam os mais 
crentes, que naquele tempo faziam maioria na cidade. Era óbvio, 
para eles, que alguma coisa grave tinha que acontecer. Alexsander era 
um intelectual e não acreditava nessas coisas. Tinha escrito livros de 
medicina, de botânica, traduzido textos do húngaro, do alemão, do 
latim. O único piano da cidade ficava na sua casa, um cauda longa que 
não raras vezes os visitantes confundiam com um grande armário.  
“É para guardar cobertor?” Era aquele tipo de cidade pobre e miserável 
que, ainda no século XXI, mantinha altos índices de analfabetismo. 
Como o próprio Alexsander dizia, ágrafos, quase todos, porque a 
maioria dos seus pacientes não aprendia nenhuma nova palavra dos 
14 anos para frente.
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Alexsander, homem de ciência e de letras, se mantinha firme. 
Incansavelmente explicava o funcionamento do ciclo menstrual para 
as mulheres, que nada tinha a ver com lavar os cabelos ou com algum 
pecado praticado. Falava do modo de proliferação das bactérias, do 
efeito de entorses ou de fraturas para os homens, da necessidade de 
vacinas, o tétano, sarampo etc. Anualmente ia à escola municipal, 
não por convite da diretora, mas por insistência sua, para uma aula 
sobre o ciclo dos vírus no corpo humano, sobre higiene pessoal ou 
mesmo, para as turmas mais avançadas, sobre reprodução humana.

Que nada. Melhor, achava aquele povo, eram os emplastros de 
borra de café com cachaça, os chás de losna com alcatrão, a água da 
cachoeira buscada por virgens em noites de lua cheia. Antibiótico 
até que devia ser bom, diziam a ele, pelo preço que custava. Mas 
recordavam mais é do avô ou do bisavô, homens às vezes vividos até 
os cento e poucos anos à base de rezas e simpatias, sem remédio, 
vacina ou médico por perto: ali estava a prova de que a medicina não 
era lá essas coisas.

Quando a desgraça começou a aparecer nos jornais, na TV, nos 
celulares, Alexsander agiu rápido. Os dados ele já conhecia das notícias 
europeias que lhe chegavam por e-mail. Foi ao prefeito, que morava 
perto, num sítio com porcos criados soltos, e recomendou muito 
sabão, isolamento social, recomendou exercícios para o corpo, com 
o objetivo de deixar a mente sã para os que ficariam em quarentena. 
Pediu a suspensão das aulas, do comércio, o fechamento da cidade.  
E, com uma lista nas mãos, requisitou ao chefe político soro, remédios 
e a compra emergencial de máscaras. De olhos enviesados, o prefeito 
aquiesceu. Só depois se soube que nunca ordenou a compra, que 
nunca mandou cumprir as orientações. Os dois eram inimigos não 
declarados desde que Alexsander, numa campanha política, discordara 
sobre a dengue. O prefeito dizia que não passava de um mosquitinho, 
e brincava, em referência às origens do médico, que só guri criado 
com mamadeira de cerveja de trigo em país frio é que ficava doente 
com picada de borrachudo naquelas terras.
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Temendo pelas filhas, pela esposa, uma mulher dez anos mais 
velha que ele, o médico instituiu – senhor dos seus domínios – pelo 
menos o isolamento da família. Passou a dar aulas em casa para 
as meninas. As compras eram feitas por uma listinha passada ao 
garoto do mercado. Quando chegavam as sacolas, borrifava álcool nos 
mantimentos, lavava mais uma vez as mãos e chegou a aplicar uma 
quarentena de 48 horas para alguns dos alimentos, antes de colocá-
los para consumo. Alexsander, que já era uma das piadas preferidas 
da cidade, passou a ser o único assunto nas bodegas, esquinas, nas 
repartições e nas varandas nos fins de tarde.

Enquanto isso, os casos da peste subiam rapidamente no país. 
Quando começaram a dobrar a cada dia, ou perto disso, e as mortes 
passaram de cem, o governador, bem a contragosto, baixou o decreto 
da quarentena. A partir daí estava proibido funcionar comércio, 
indústria, transporte e os ditos serviços não essenciais, conceito tão 
difuso que precisou de uma lista de 57 itens para que se dissesse o 
que de fato era ou não, aos olhos do governador, um serviço essencial. 
Igreja era essencial, segundo o decreto.

Alexsander foi mais uma vez ter com o prefeito. Era preciso 
medidas urgentes. Um hospital de campanha, talvez. O prefeito o 
ouvia enquanto enrolava um cigarro de palha. Sem essas medidas, 
Alexsander subiu o tom, o prefeito acabaria sendo responsabilizado 
pela morte das pessoas, o que certamente ia acontecer. Tem fogo? 
– perguntou o prefeito. Alexsander disse que obviamente não 
fumava. O prefeito pegou a caixa de fósforos que sabia estar na 
gaveta do gabinete. Acendeu o cigarro e bafejou a pesada fumaça 
no ar. Então está bem, disse enfim o mandatário, já que o senhor 
é o único médico num raio de 40 quilômetros – entre o bigode 
amarelado e os dentes que o mastigavam junto ao palheiro havia 
um sorriso vil –, fica o senhor doutor Alexsander convocado desde 
já para manter plantão 24h por dia no posto de saúde. E, como vai 
ter contato com as pessoas infectadas, ou pelo menos com suspeita, 
fica desde já decretado que não pode sair do posto, de jeito nenhum. 
Se quisesse, ironizou o prefeito, rindo-se por dentro, que levasse 
consigo o piano, o que alegraria as paredes daquele tom verde-
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paciência com que tinha sido pintada a unidade de saúde, a pedido 
do próprio Alexsander, contrariando o partido do prefeito, cuja cor 
misturava azul e amarelo. Mas que não ousasse tirar, como um dia 
quis tirar, as decorações feitas pelos alunos da escola municipal, 
aquele emaranhado de desenhos mal concluídos que ganharam nota 
dez no concurso promovido pela diretora, esposa do prefeito, só 
porque nenhum outro desenho apareceu.

Alexsander protestou, incrédulo. Isso era absurdo, uma des- 
necessidade; um médico precisava estar à disposição dos pacientes 
também em suas casas, nas ruas, na sua clínica particular – com um 
gesto da mão espalmada o prefeito atalhou: “Não, não, não, meu 
doutor; isso de ir na casa das pessoas não é serviço essencial, nem 
pensar”. E, mais, disse o prefeito: “se recusar, vai à força e depois 
que acabar tudo isso acaba demitido”.

Enfim, que fosse então essa a sua missão, pensou Alexsander 
quando em casa pegou a valise com os equipamentos e outra pesada 
mala com os livros preferidos, inclusive a tradução em andamento 
de um livro infantil que queria verter para o latim.

No país os casos já passavam da casa dos milhares. Na cidade 
mais populosa, com quase 15 milhões de habitantes, as mortes 
aconteciam às centenas todos os dias. Mas em Santa Efigênia, distante 
mais de duzentos quilômetros da cidade mais próxima, os números 
teimavam em não sair do zero. Nenhum paciente detectado, nenhuma 
morte, nenhuma suspeita. Não havia um edifício de apartamentos 
sequer em Santa Efigênia, não havia boates, não havia lugares em 
que uma aglomeração de público pudesse espalhar a peste, a não ser 
canchas de bocha e bares bem fumigados pelos cigarros de palha.

Alexsander passou ali então os quarenta dias exatos da 
quarentena. A comida lhe era entregue por uma janela. Quando às 
vezes ouvia passos ou algum ruído humano, as orelhas e sobrancelhas 
hirsutas se empertigavam de vontade de diagnosticar a doença e 
confirmar pelo menos um caso. Não. Eram crianças brincando atrás 
de uma bola, era o gari da prefeitura limpando a rua, era o caminhão 
do lixo levando as sacolas dos resíduos domésticos da cidade, que 
nem bairro tinha.
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Foi ali que Alexsander concluiu a tradução do livro infantil, 
tempos depois um sucesso de vendas nos Estados Unidos. Foi ali 
também que começou mais duas traduções. O tempo, no final das 
contas, foi bem aproveitado. Leu e fez inúmeras anotações nos 
originais de “O ódio nos tempos do cólera”, que o autor lhe havia 
enviado, e, quando já não tinha mais sugestões de estilo ou conteúdo, 
relatou a sua própria saga dentro do posto de saúde no Vale do Fim 
do Mundo.



A  s e g u n d a  v e z  q u e  
e u  m a t e i  a l g u é m

Um conto de  
Fidel Correia Borges

Apesar do que estava acontecendo no mundo, eu tinha um 
emprego que estava indo bem. Consegui me adaptar bstante naqueles 
meses estranhos e não tive nenhum prejuízo, aliás, as vendas 
melhoraram. Me sinto mal admitindo isso, mas é a verdade. Percebo 
que não foi justo eu ter conseguido passar por aqueles meses sem 
ter sentido, financeiramente, nada, enquanto milhares de pessoas 
morriam e outros milhões se viram sem dinheiro para comprar 
comida. Na época, eu não percebi o quanto eu era privilegiado, e 
acho que, se eu soubesse, as coisas teriam ido bem diferente.

Era janeiro, as coisas nem tinham começado, e eu estava na 
Itália. Era uma mistura de férias e viagem a trabalho, estava fechando 
um dos maiores negócios da minha carreira e eu sentia que merecia 
um descanso. Fiquei lá pelo resto do mês, hospedado numa casa 
de um dos meus clientes, ele cedeu de bom grado, disse para eu 
aproveitar. Era uma oportunidade única poder ficar um tempo em 
outro país e não precisar pagar pela hospedagem, então eu aceitei.

Apesar de não saber nem dar oi em italiano, consegui me virar. 
Tudo que eu precisava estava no meu celular, eu saí por aí traduzindo 
as coisas que eu precisava falar e traduzindo as respostas de volta para 
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mim. Foi uma experiência interessante, mas, lá pelo dia 28 eu não 
aguentava mais, era um lugar incrível, eu já tinha visitado tudo que eu 
podia e por mais que fosse um país incrível, não era o meu país. Voltei 
no dia 30, de noite, e cheguei ao Brasil no dia 31, justamente no dia 
que, oficialmente, a Itália declarou o início da pandemia.

***

Dei sorte, um dia a mais e eu teria ficado preso no país por sei 
lá quanto tempo.

Meu negócio tinha dado certo, as coisas iam continuar, mesmo 
com a pandemia, e eu estava me sentindo ótimo. Depois de alguns 
dias sozinho, um autoisolamento só para ter certeza, me senti seguro 
o suficiente para chamar meu melhor amigo, que também trabalhava 
comigo, para comemorarmos mais um negócio fechado.

Comemoramos com vinho e assistindo a filmes. Já era como 
comemorávamos as coisas desde quando a gente estudava junto, mais 
de dez anos atrás, e não foi diferente dessa vez. E, como sempre, 
sujamos a casa. A limpeza normalmente fazia parte da comemoração 
na época da faculdade porque não tínhamos dinheiro para contratar 
alguém para limpar, mas, desde que conseguimos nosso negócio, a 
gente chamava sempre a mesma faxineira, ela até fazia café da manhã 
para a gente, se quiséssemos.

Ela chegou perto das 7, eu já tinha ligado no dia anterior, 
adiantando que a gente sujaria as coisas, e começou a limpar 
enquanto a gente ainda dormia. Acordei umas 10 horas, com fome 
e sede. Não tinha bebido muito, então não estava de ressaca, mas 
não era incomum que eu tivesse, sempre fui meio fraco para bebida. 
Encontrei ela na sala, dei bom-dia, e ela me respondeu animada, 
como sempre. Perguntei se sujamos muito, e ela foi sincera, como 
sempre também.

– Mais do que da outra vez.
Nós rimos, e eu pedi desculpas, ela aceitou e continuou a 

limpar. Ela sabia que eu pagaria um pouco mais pelo trabalho puxado. 
Ela limpava minha casa uma vez por semana, mas dias como esses 
eram extras. Minha mãe tinha sido faxineira grande parte da vida 
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dela, e eu sabia como era difícil. Ela era mãe também e sabia que 
esses dias extras ajudavam ela.

– Quer que eu faça alguma coisa pra você comer?
– Pode ser. Que tal aquele misto-quente de sempre?
– Sabia, já até preparei as coisas lá na cozinha, vai ficar pronto 

em dois minutos.
– Você me conhece muito bem, espero que não seja só porque 

estou te pagando – ela riu.
– Claro que não, senhor.
– Senhor? – foi minha vez de rir.
Era tudo brincadeira, ela era divertida e não deixava uma piada 

escapar, eu tentava, mas ela era muito melhor que eu. A cozinha 
ficava perto da sala e escutei ela colocando o misto-quente na 
torradeira. Dois minutos depois, estava pronto. Ela nunca me disse 
qual era o segredo, mas aquele misto-quente sempre foi o melhor 
que eu já comi na minha vida toda. Até hoje é. Mesmo depois de 
tanto tempo sem comer um, ainda me lembro do gosto. Ela sempre 
fazia dois, e eu sempre comia os dois.

Meu amigo raramente acordava de manhã e não foi diferente 
naquele dia. Eu estava na sala, já limpa, quando ele saiu do quarto, 
pouco antes do meio-dia. Ele conhecia o misto-quente também, 
concordava comigo, era o melhor, e pediu dois. Cinco minutos 
depois, ele estava comendo do meu lado.

Pensei em fazer algo diferente, fiz uma ligação, e o restaurante 
ali perto estava aberto. Chamei a Tarsila, esse era o nome dela, e 
perguntei o que ela faria para o almoço.

– Não sei, o que vocês quiserem.
– E o que você quer?
– É você que decide, senhor.
– De novo com esse senhor?
Nós dois rimos, mas voltei a insistir em ela escolher.
– Que tal uma feijoada?
– Perfeito.
– Vou começar a fazer.
– Não, não. Hoje você vai comer com a gente, descansar um 

pouco, sabe?
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– E quem vai fazer a comida?
– Eu, é claro.
Ela sabia que eu mal sabia fritar um ovo e riu alto.
– Viu? Consigo ser engraçado também.
– Verdade.
– Vou pedir em um restaurante aqui perto. O que acha?
– Pode ser!
Ela pareceu animada, então pedi a comida.
Enquanto eu pedia, o celular do meu amigo tocou. Ele atendeu, 

mas não escutei a conversa. Assim que terminei de pedir, ele falou 
comigo:

– Cara, tenho que ir.
– Porra, já? Acabei de pedir almoço.
– É, merda. Mas a Amanda me ligou e uma parada aconteceu 

lá e vou ter que ir.
– Que parada?
– Ah! Uma coisa lá.
– Se foder, não aconteceu porra nenhuma, né?
– Não sei, mas ela tava brava.
 – Cagão. Tá, vai lá, manda um abraço pra ela.
– Beleza, valeu cara, foi foda.
– Sempre é.
– Verdade.
Amanda era a namorada dele, hoje em dia eles estão casados. 

O cara tava apaixonado, por mais que eu sentisse um pouquinho de 
ciúmes – porra, eu e ele sempre estávamos juntos, por mais de dez 
anos foi assim –, acho que eu entendia.

Então só sobrou eu e a Tarsila. Ela estava terminando de limpar 
a cozinha e fui lá. Comecei a ajudar ela timidamente – apesar das 
nossas piadinhas, nunca tínhamos conversado de verdade –, mas ela 
era uma mulher incrível e não tinha como não ficar animado com a 
conversa. Menos de um minuto depois eu já estava varrendo o chão 
e ajudando de verdade.

– Nunca cheguei a perguntar sobre o seu nome, né?
– O que tem meu nome?
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– Ah, não sei, tem uma pintora brasileira com esse nome, 
Tarsila do Amaral. Conhece?

– Claro que conheço, né. Minha mãe gostava bastante das 
obras dela.

– Então, era isso que eu ia perguntar, se seu nome vinha dela.
– Sim, vem.
– Ah, e como se pronuncia?
– Tarsila, ué, tem outro jeito de pronunciar?
– É que eu estudei com uma menina no ensino médio que 

tinha o mesmo nome, mas se pronunciava “Társila”, com acento no 
a, mas não tinha acento na escrita.

– Nossa, nunca tinha ouvido essa pronúncia. Olha, acho que 
é normal mesmo, como a pintora. Minha mãe sempre pronunciou 
assim, pelo menos.

– É, deve ser assim mesmo. Eu chamei a menina de Tarsila, igual 
o seu, por alguns meses até ela me falar que eu tava pronunciando 
errado.

Ela riu.
– É, foi engraçado. Sorte minha que ela era legal. Bastante 

legal, na verdade.
– Bastante legal, é? – Ela me deu uma olhadela de lado.
Eu ri.
– Sim, mas não desse jeito. Ela só era... Diferente, sabe?
– Sim, sei.
– Você também é diferente.
– Sou?
– Claro.
– Obrigada?
– De nada.
– Foi um elogio?
– Claro, né, pra mim é um elogio.
– Obrigada então. Você também é diferente.
Terminamos de limpar a cozinha bem rápido, a conversa ajudou 

a passar o tempo. Ajudei ela a guardar as coisas, e pronto, estava 
tudo feito, tudo limpo. A comida estava quase pronta, segundo o 
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aplicativo no celular, então decidi continuar a conversa na sala. Ela 
me seguiu e sentamos no sofá. Liguei a TV em qualquer canal, e a 
gente ficou ali conversando, até hoje eu não sei o que estava passando 
na TV, mas me lembro bem da conversa.

Eu queria conhecer ela melhor, eu achava que ela era uma boa 
pessoa e com meu negócio indo bem eu poderia contratar ela de 
vez, do jeito certo, pagando bem e tudo. E, pra conhecer ela melhor, 
o assunto tinha que ser mais sério. Perguntei sobre a família dela.  
O marido tinha abandonado ela e os dois filhos há quase quatro anos, 
idade do mais novo, mas nunca tinha sido muito presente. O filho 
mais velho tinha 5 anos, ela achava que foram as duas gravidezes 
assim tão perto uma da outra que assustou ele, e nenhum deles 
chegou a conhecer o pai direito. Se eles vissem o pai na rua, nem 
reconheceriam, lembro ela dizer. Desde então ela vem fazendo o 
possível para cuidar dos filhos como pode. A mãe dela, uma senhora 
de quase 65 anos ajudava bastante, era aposentada e quase todo o 
dinheiro ia para as crianças, comida, roupa, essas coisas. Lembro que 
pedi mais três porções de feijoada no restaurante para ela levar pra 
casa, mas não disse nada até a comida chegar, ela gostou da surpresa, 
mas disse que eles não estavam morrendo de fome e eu perguntei:

– Mas é só porque você está se matando de trabalhar, né?
– É.
Apesar das circunstâncias, ela estava indo bem, conseguiu 

colocar os filhos na escola e já pensava em como faria para eles 
irem para a faculdade. Não faltava mais comida e, aos poucos, ela 
precisava de menos dinheiro da mãe.

Eu já tinha decidido que ia contratar ela e dar um salário bom, 
mas continuei a escutar a história dela. E enquanto ela contava e 
eu ouvia, eu pensava em como contaria para ela, quando recebi a 
notificação de que nossa comida estava vindo.

– Tá chegando!
– Espero que esteja bom.
– Eu também, estou com fome.
Fiz com que ela ficasse na sala e fui na cozinha pegar os pratos. 

Assim que voltei para a sala, ouvi a campainha. Dei gorjeta para o 
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entregador e voltei com a comida. Ela viu que tinha porção a mais e 
foi aí que tivemos a conversa sobre os filhos não estarem passando 
fome. De qualquer jeito, eu disse, leva para eles. Perguntei se eles 
gostavam e ela respondeu:

– Claro, minha mãe, vó deles, sempre faz feijoada, e eles 
comem sempre, até lambem o prato. São bons meninos.

– Imagino que sim, mas, né, toda mãe fala isso dos filhos.
Ela riu.
– Tô brincando, quem sabe um dia eu conheça eles, aí vou 

poder falar se eles são ou não adoráveis.
– Quem sabe, né?
Abri o primeiro pote, e o vapor saiu. Estava quente, bastante 

quente. Coloquei em um prato e entreguei para ela.
– Nem perguntei, mas como você gosta?
– Como assim?
– A feijoada, como você gosta?
– Gosto que esteja boa.
Eu ri.
– Claro, né, mas tipo, quando eu era criança eu comia bastante 

pirão, sabe o que é pirão?
– Claro que sei.
– Ah, que bom, não sei se é uma comida muito conhecida 

mundo afora, mas na minha infância era. Às vezes, era tudo o que 
se tinha pra gente comer.

– Sou daqui mesmo, não de Floripa, mas de Santa Catarina.
– Eu também.
– Da capital ou do interior?
– Não muito longe da capital, acho que no meio do caminho 

entre a capital e o interior, faz sentido?
Ela riu e concordou.
– Mas lembrando agora, nossa, faz tempo que não como pirão. 

Nem sei se eu tenho farinha.
– Tem sim, tá lá no armário da esquerda.
– Ah, é? Nem lembrava.
– É. Faz tempo que eu também não como um pirão. Quer?
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– Olha, pode ser, nem lembro se eu ainda gosto, mas vamos 
descobrir.

Fomos para a cozinha e ela pegou a farinha que eu não sabia 
que existia, jogou um pouco no feijão e misturou.

– Parece bom, eu acho.
– É, acho que sim.
Peguei o pote da farinha e coloquei no meu prato, misturei e 

dei a primeira garfada.
– Porra, isso traz tantas lembranças. E continua bom.
– Está bom mesmo.
– De verdade?
– Sim, não é a melhor feijoada, mas é decente.
– É, concordo. Já comi melhores e aposto que a da sua mãe é 

trezentas vezes melhor.
– Sem dúvidas.
Voltamos para a sala e comemos ali, no sofá. Continuamos 

conversando sobre qualquer coisa. Ela voltou a fazer piadas e eu voltei 
a rir. Quando ela esquecia um pouco das preocupações de mãe, ela era 
divertida, se deixava sorrir mais e, quando não estava carregando uma 
vassoura ou um balde de água, ela parecia feliz. Na minha cabeça, 
eu já podia ver ela como minha empregada, trabalhando menos e 
ganhando mais. Naquele momento, ajudar ela era a única coisa que 
eu queria. Mas ainda não podia contar para ela, tinha que ter certeza 
de que conseguiria mudar a vida dela e da família. Eu pensava nisso 
enquanto nós ainda comíamos e conversávamos, mas a conversa com 
ela sempre me fazia esquecer de pensar, se é que isso faz sentido.

– Tá, mas e aquele seu amigo?
– O que tem ele?
– Vocês são... um casal?
– Ah, não – eu ri –, nós somos amigos desde a faculdade, faz 

mais de dez anos.
– Entendi.
– Nunca tive muitos amigos, e ele foi a única amizade que eu 

não queria perder, sabe?
– Sim, sei.



73<<  Sumário

– Tem alguma amizade assim?
– É, tenho sim. Uma amiga de infância, faz tempo que a gente 

não se encontra, na verdade. A vida entrou no caminho, sabe?
– É, por algum tempo aconteceu isso com a gente também.
– E o que mudou isso?
– Meu trabalho. Ele sempre me ajudou com as minhas coisas, 

eu também ajudei com as dele, e uma das coisas que a gente falava na 
época da faculdade era que se o trabalho de um de nós desse certo, 
a gente contrataria um ao outro.

– Ah, que legal, então deu certo e ele trabalha pra você agora?
– É, não exatamente pra mim, é mais uma coisa conjunta, sabe? 

A gente trabalha na mesma coisa, mas não é como se tivéssemos um 
chefe, trabalhamos pra nós, juntos.

– Eu acho que nem sei no que você trabalha.
– É, não sou muito de falar sobre meu trabalho, por mais que 

eu goste, não é algo que eu saia por aí contando.
– E qual é o seu trabalho?
– Eu vendo filmes.
– Vende filmes?
– É, sou eu que faço os filmes chegarem ao cinema, ou, agora, 

nos serviços de streaming.
– Ah, legal.
– Sim, é bem legal.
– Tá, mas e daí o que aconteceu?
– Como o meu trabalho estava dando mais certo que o dele, a 

gente se uniu. E, quando a gente se uniu a coisa deu bastante certo.
– Certo no sentido de dinheiro?
– Também, mas sei lá, as coisas mudaram também. Por algum 

motivo funcionou, não sabemos o porquê, mas funcionou.
– Todo negócio que tem uma amizade por trás, e paixão, dá 

certo, acho.
– É, acho que sim.
– E por que ele veio ontem aqui?
– Ah, pra comemorar.
– Venderam um filme?
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– Vendemos quase 100 filmes.
– Cem?
– É, conseguimos um contrato na Itália, com uma distribuidora 

muito maior que a nossa.
– Isso é ótimo, não é?
– Claro, vai mudar nossa vida. Já mudou, na verdade.
– Eu só vi umas garrafas de vinho, é assim que vocês 

comemoram?
– Sim, desde a faculdade. Bebíamos uma garrafa por semana 

naquela época.
– Adoro vinho também.
– Quer abrir um? Sobrou algumas garrafas, acho.
– Não, não, tenho que ir pra casa daqui a pouco.
– Tudo bem.
– Mas então vocês comemoraram e agora?
– Agora a gente tem que fazer acontecer.
– Como assim?
– Temos que entregar os filmes, preparar tudo. Assinar o 

contrato é a parte fácil.
Ela riu.
– Faz sentido.
Ela fez uma pausa para comer.
– E é difícil?
– Não muito. Temos que assistir a muitos filmes e roteiros, ter 

um senso crítico bom, sabe? Mas é um trabalho bom, foi o que eu 
sempre quis fazer e, por incrível que pareça, eu consegui.

– E o seu amigo, ele gosta?
– Acho que mais do que eu.
Ela riu de novo.
– Que bom, espero que dê tudo certo pra vocês.
– Eu também.
Nós rimos mais um pouco e terminamos de comer. Ela se 

prontificou para lavar a louça, e eu fui pegar o dinheiro dela. Quando 
voltei, ela já tinha terminado e me esperava na sala.

– Já terminei lá.
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– Perfeito, muito obrigado.
– De nada, precisando é só me ligar.
– Pode deixar, vou precisar sim, atenda quando eu ligar.
– Tá.
– Aqui o dinheiro.
– É só 150, lembra?
– Ah, tudo certo, o trabalho foi um pouco mais pesado dessa 

vez, pode ficar.
Ela tentou recusar o dinheiro a mais, mas eu fiz questão para 

que ela aceitasse.
– Bom, então, muito obrigada.
– De nada, se cuida.
– Você também.
Ela me deu um abraço para agradecer e foi embora.
Assim que fechei a porta atrás dela me senti melhor comigo 

mesmo. Eu finalmente podia ajudar outras pessoas além de mim e 
ajudar a Tarsila, eu sentia, era a coisa certa. Mas era muito pouco, 
com aquele dinheiro eu ajudei ela e a sua família a terem uma semana 
boa, o que eu queria era que eles tivessem uma vida boa, não só 
uma semana.

Liguei para ela depois de uns quatro dias. Ela atendeu e depois 
de nos cumprimentarmos, eu disse:

– Olha, tava pensando essa semana aqui e queria falar contigo.
– Diga.
– Pode vir aqui em casa essa semana?
– Tenho trabalho todos os dias até semana que vem. Pode ser lá?
– Quanto antes, melhor.
– Tá, se não demorar muito eu passo aí depois do trabalho.
– Perfeito, que dia?
– Amanhã, talvez.
– Ok, estarei esperando.
E eu esperei, esperei, mas ela não veio. Eu estava animado e lá 

pelas seis da tarde preparei o que iria falar, ensaiei minha animação 
e uma reação não muito exagerada, caso ela dissesse não ao meu 
pedido. Eu achava que ela aceitaria, mas não tinha como saber. Mas, 
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quando ela não apareceu, achei estranho. Ela nunca se atrasava, 
nem faltava, e acredito que ela me avisaria se alguma coisa tivesse 
acontecido. Fiquei preocupado, então, liguei.

Ninguém me atendeu nas mais de dez tentativas que eu fiz. 
Pensei em ir até a casa dela e ver se tudo estava bem, mas eu não 
sabia onde ela morava, quase tudo que eu sabia sobre ela, ela tinha 
me contado naquele dia e onde ela morava não era uma dessas coisas.

As únicas coisas que eu podia fazer era esperar que ela me 
ligasse e continuar a ligar para ela. Fiz ambas as coisas, mas nenhuma 
funcionou.

Foi só no dia 25 – de fevereiro – que recebi notícias sobre ela. 
Recebi uma ligação de um número desconhecido e atendi, era pouco 
depois do meio-dia.

– Alô?
– Boa tarde, estamos entrando em contato para esclarecer 

algumas coisas sobre a senhora Tarsila Lopes.
– Boa tarde, sim, eu conheço ela, estou tentando entrar em 

contato com ela faz mais de dias, está tudo bem?
– Infelizmente, não senhor.
– Ah, merda, o que houve?
– Ela está internada no Hospital de Caridade...
Eu nem deixei ela terminar.
– Meu Deus, estou indo praí o mais rápido possível.
– Senhor, calma, precisamos saber algumas coisas antes.
– Tá, o que precisa saber?
– O senhor teve contato com ela nos últimos 15 dias?
– Sim.
– Contato físico?
– Sim, um abraço, por quê?
– Ok, senhor, preciso que o senhor venha para o hospital o 

mais rápido possível e que evite contato com qualquer pessoa.
– Meu Deus, o que é?
– Suspeita de covid-19, senhor.
Assim que ouvi aquelas palavras, eu soube. Tinha sido eu.
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Me desconectei do mundo por alguns segundos e voltei quando 
meu celular tocou de novo, era a mesma mulher do hospital:

– Senhor, tudo bem?
– Não sei, acho que desmaiei.
– Qual seu endereço, senhor? Vou mandar uma ambulância 

pra sua casa.
– Não precisa, moro perto do hospital, chego aí em 10 minutos.
– Tem certeza que está bem, senhor?
– Sim, sim.
– Ok, quando chegar, espere dentro do carro, ok? Ligue para 

esse número e nós vamos até o carro.
– Meu Deus.
– É só precaução, senhor.
Entrei no carro e dirigi direto para o hospital, estacionei o 

mais perto da entrada que consegui e liguei para aquele número. 
Estou aqui, eu disse. Menos de um minuto depois vi dois médicos 
completamente tampados por um macacão branco, máscara e coisas 
que eu não sabia o que eram, vindo até mim. Colocaram uma máscara 
em mim, me fizeram higienizar as mãos com álcool em gel e seguir 
eles até dentro do hospital.

Eu queria ver a Tarsila, mas eles não me deixaram. Me 
colocaram num quarto isolado, quer dizer, não era um quarto 
propriamente isolado, mas eles tinham feito algo parecido com os 
recursos que tinham. Ali dentro, coletaram saliva e enfiaram uma 
espécie de cotonete no meu nariz, tão fundo que eu chorei. Eu me 
sentia em um filme de alienígena e eu era o alienígena, sendo testado, 
estudado. Aos poucos eles me explicaram o que era aquilo tudo. Por 
ter tido contato com a Tarsila, eu poderia estar contaminado também.

Tentei explicar para eles que era ela quem tinha entrado em 
contato comigo, que era eu, provavelmente, que tinha transmitido 
para ela, mas não consegui. Se ela realmente tivesse o vírus, era 
claro que tinha sido eu quem passou para ela. Mas, admitir isso não 
era fácil. Tudo que eu queria era ajudar ela e a família dela, mas se 
aquilo fosse verdade, tudo que eu tinha conseguido fazer era ter 
destruído a vida dela.
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Em meio ao choro e aos soluços, consegui dizer:
– Estive na Itália.
– Desculpe, o quê?
Repeti.
– Quando, senhor?
– Mês passado.
– Você sabe se teve contato com alguém infectado?
Não consegui responder essa pergunta. Eu estava tentando 

lembrar. Revivi cada dia, procurando, mas não conseguia me lembrar 
de tudo. Eu tinha passado grande parte do tempo sozinho, mas jantei 
fora todos os dias, era possível.

– Eu... Eu não fiquei doente.
– Nem todo mundo fica doente, senhor.
– Meu Deus.
Eles terminaram de fazer o que precisavam e:
– Os resultados dos testes vão sair amanhã, provavelmente, 

mas, hoje mais tarde, o teste da senhora Tarsila vai estar pronto. 
Com o teste dela, poderemos adiantar um possível resultado do seu.

Eu não respondi nada, e eles continuaram.
– Entraremos em contato com o senhor.
Acenei um sim com a cabeça e assim que um dos médicos veio 

colocar outra máscara em mim, perguntei:
– Ela está bem?
– O estado é grave, senhor.
– Meu Deus.
– É grave, mas estável, nada indica piora, mas nada indica 

melhora. Estamos fazendo nosso melhor.
– Sei que estão, obrigado.
– De nada, senhor.
Então, me mandaram para casa, de novo, sem contato com 

ninguém.
E eu fiquei em casa, fiquei por três meses. Apesar de ainda ter 

esperanças naquele dia, elas foram destruídas no próximo. O resul- 
tado do exame da Tarsila deu positivo e, mesmo que o meu tenha 
atrasado por mais um dia, eu sabia que tinha sido eu quem tinha 
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passado para ela. A culpa estava cada vez mais real e eu não conseguia 
mais fingir que aquilo não estava acontecendo.

Eu precisei de alguns choques de realidade para realmente 
entender o que estava acontecendo. O primeiro deles foi quando rece- 
bi o telefonema confirmando que eu estava com o vírus. O segundo, 
veio naquele mesmo dia, algumas horas depois, outro telefonema:

– Boa tarde, senhor, nos desculpamos pelo incômodo, mas 
precisamos de algumas informações do senhor.

– Claro.
– Você entrou em contato com alguém além da senhora Tarsila?
Até então eu não tinha pensado em mais ninguém além da 

Tarsila, mas quando a mulher ao telefone me fez a pergunta, outra 
ficha caiu.

– Meu Deus, sim.
– Precisamos dos nomes e de algum contato, por favor.
– Sim, sim, um momento.
Procurei o número no celular e passei.
– Além desse seu amigo, mais alguém?
Eu demorei para responder, fiquei tentando relembrar tudo que 

tinha acontecido nas últimas semanas, do mesmo jeito que tentei 
antes, mas as lembranças estavam embaçadas, nada era muito claro.

– Senhor?
– Oi, desculpa, não sei, não consigo lembrar.
– Tudo bem, que tal você retornar a ligação mais tarde se você 

se lembrar?
– É, pode ser.
Desliguei o celular e, com algum tempo para pensar, me 

lembrei. Pelo menos cinco entregadores de pizza – eu comia bastante 
pizza – a senhora do mercado do bairro, o caixa da padaria, um dos 
meus vizinhos, que me cumprimentou um dia e, é claro, meu pai, 
que, quando soube das notícias sobre meu negócio ter dado certo, 
passou na minha casa para me dar um abraço.

Liguei de volta para o hospital e contei tudo. Não sabia o nome 
de muitos, mas parece que iriam investigar. Dei o número da pizzaria, 
do mercado, da padaria e do vizinho. Dei também o do meu pai, mas 
pedi que me deixassem ligar para ele primeiro.



80<<  Sumário

– Tudo bem, senhor, mas é essencial que essa comunicação 
aconteça o mais rápido possível.

– Sim, eu entendo, pode deixar.
Combinei que iria telefonar para meu pai, e que ele entraria 

em contato com o hospital assim que eu falasse com ele. E foi o que 
fiz. Duas horas depois, após ter pensado bastante, de ter achado um 
jeito de contar o que eu precisava contar, eu liguei:

– Oi pai.
– Oi, tudo bem?
– Mais ou menos, pai.
– O que houve?
– Tenho que te contar uma coisa, tá?
– Claro filho, conte.
– Lembra a minha viagem pra Itália?
– Claro.
– Que droga... Tá, olha pai, você precisa não entrar em contato 

com ninguém, tá?
– Ué, por quê?
– É...
– Fala logo, filho.
– Eu talvez tenha infectado o pai com esse vírus novo que tá 

se espalhando pelo mundo.
– Meu Deus, você pegou?
– É, na Itália acho.
– Tá tudo bem?
– Sim, tudo bem, não fiquei doente, nem senti nada. O pro- 

blema é que posso ter passado pras pessoas.
– Entendi. E o que eu faço?
– Você precisa ligar pro Hospital de Caridade, eles já estão 

esperando você ligar.
– Qual o número?
Passei o número e:
– Tá tudo bem, filho, vai ficar tudo bem.
– É, acho que sim, pai.
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– Não se preocupa, vou lá no hospital e vejo tudo certinho.
– Tá bom.
– Te amo, tá?
– Eu também, pai.
Chorei por alguns minutos depois dessa conversa.
No final do dia ele me ligou de volta, disse que tinha ido ao hos- 

pital, e que eles tinham tirado amostras para o teste. A única coisa 
que a gente podia fazer era esperar.

E esperamos.
Mas, enquanto esperávamos, a Tarsila piorou. Eu não estava 

recebendo atualizações sobre a situação dela até esse momento, mas 
na tarde desse dia eu liguei para o hospital e perguntei sobre ela.  
O que ouvi não foi bom e pensei no que eu poderia fazer. Conversei com 
a médica que estava cuidando dela e me prontifiquei a qualquer coisa.

– Se eu puder fazer qualquer coisa, por favor, me avise. Isso é 
tudo culpa minha e a única coisa que eu quero agora é ajudar.

– Entendo, senhor, mas não há muito o que fazer.
– Mas tem que ter alguma coisa!
Ela repetiu que me entendia, mas quem não estava entendendo 

era eu. Não havia nada que eu pudesse fazer, me prontifiquei a pagar 
um tratamento particular, mas isso não faria diferença. Aqueles 
médicos fariam as mesmas coisas que médicos particulares fariam. 
Eles tinham equipamento, capacitação e tudo o que precisavam. O que 
salvaria a Tarsila não seria um quarto particular, um médico que cus- 
tasse dez mil reais ou os dois, o que a salvaria era ela própria. Tudo 
o que eu poderia fazer, de novo, era esperar.

Durante esse tempo de espera, um sentimento de inutilidade 
me inundou, transbordou e eu quase enlouqueci. Não saberia dizer 
se eu passei muito perto da loucura ou se eu cheguei nela, mas com 
certeza eu saí uma pessoa diferente depois disso.

Para meu pai, esperar foi suficiente. Eu ainda acho que ele não 
entendeu de verdade a gravidade da coisa, mas, se ele não entendeu, 
foi bom para ele. Assim, meio alheio à situação, ele não chegou a se 
perder nesse tempo. Eu, definitivamente, me perdi.
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O resultado do exame dele veio logo na manhã do próximo 
dia, e escutar aquele negativo foi uma das melhores coisas que já 
aconteceu comigo. Mas, assim que ouvi aquilo, toda a preocupação 
que eu tinha simplesmente realocado da Tarsila para o meu pai, 
voltou para ela. Mal deixei meu pai terminar de contar sobre o exame 
e liguei de novo para o hospital.

– Oi, eu de novo.
– Oi, senhor.
– Como ela está?
– Sinto muito, senhor, ela faleceu na madrugada.
A atendente continuou falando, mas não cheguei a escutar, 

deixei meu celular cair e caí também, logo depois.
Eu tinha matado Tarsila.



A  v e l h a

Um conto de 
Maria Isabel Teixeira Brisolara

A velha um dia despirocou. Era como se uma sirene 
ambulatorial gritasse corredor adentro. Não se debruçava mais 
sobre os muros, janelas e balcões a colher as memórias sórdidas 
dos vizinhos e familiares.

Emudeceu oca e aquele olhar de ave de rapina que saltava 
curioso sobre o mundo a abandonou.

Era um corpo todo abandonado, como se o brilho da carne 
viva tivesse ganho a opacidade de um porco decapitado, daqueles 
abatidos e expostos nos açougues, e num silêncio-pânico daquela 
madrugada, algo lhe foi extorquido.

Desde a aparição do vírus na narrativa cotidiana, a velha ficou 
alerta. Observava tudo amedrontada. Era máscara na cara, os dedos 
ensopados de álcool e uma solidão corrosiva que havia se alojado 
como sua parceira de quarto.

Desassistida engolia a vida em atropelo: o café, a cápsula 
de antipsicótico, a bolacha Maria, tudo ingerido a contragosto.  
A resistência se via nos resíduos constantes entre os dentes que a 
velha puxava com os dedos, agoniada na tentativa de limpar.

Vivendo em cárcere privado, a velha não se lavava mais, não 
falava ao telefone e desistira do mundo que lhe privara de existir.
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Assistia apática ao noticiário que calculava constantemente 
um cadáver a mais no número de mortos.

O calendário a engolia, arrancando-lhe as gramas, as dobras, 
as memórias de cinquenta anos atrás que ela recebia contrariada, 
e a casa agora era assombrada pelos defuntos do pai, do avô e da 
mãe que morrera quando completara a idade agora da filha. Todos a 
indagavam, pediam explicações, e ela, confusa, balbuciava respostas 
inaudíveis.

Não havendo mais o presente para lhe invadir os dias, o 
passado adentrava sua morada espaçoso.

Os pássaros esbravejavam irritados desde que a velha 
desfalecera. No pote de alpiste vazio gotejava um pingo barrento 
que escorria da telha, e a velha não dormia, perturbada pelo berrante 
som da vida exterior.

Era estranha esta sensação de estar trancada sem ao menos 
passar as chaves na porta. Do que adiantava a liberdade das frestas 
entreabertas se a morte caçava os aposentados nas calçadas, parques 
e botecos?



A d i a n t a  s e  e s c o n d e r ?

Um conto de  
Luiz Carlos de Sousa

Quem há de conhecer o correto modo de se ocultar de uma 
pandemia como essa da covid-19? Um obstinado flagelo que, já estão 
dizendo, ficará entre nós por muito tempo. Essa enfermidade já virou 
sinônimo de morte, pela devastação que traz às pessoas que a ela 
ficam sujeitas. Tanto que, ao se pronunciar o malsinado vocábulo, 
já se escuta: cruz-credo; ou Deus me livre! Mesmo assim, Antônio 
Luiz Carneiro da Fonseca, o popular Feitiço, ensinava: 

– Pra descarrego do medo, nada como desafiar a morte; falar 
da atrevida sem temor. 

Era assim, o Fonseca, um mulato cheio de catequese que muito 
acreditava nas velas que fazia arder, enquanto declamava veladas 
jaculatórias em latim, para que o traspasso se fizesse longe da própria 
carcaça. Só de imaginar a imagem do vírus, o homem entrava em 
crise e já acendia o lumaréu, em casa, por recorrente pavor. Dizia não 
temer a morte, mas de ninguém escondia a enorme tristeza quando 
pensava na pandemia, que estava aniquilando pessoas demais no 
mundo. O pânico dele era bater as botas do jeito como as pessoas 
estavam batendo, solitárias e ligadas num emaranhado de tubos 
e respiradores. E, pior ainda, sem as cerimônias de despedidas 
que todos merecem. Isso sem contar que poderia ser descartado 



86<<  Sumário

dos hospitais pelas portas dos fundos, sem a menor consideração 
à respeitada biografia, apenas acompanhado de algum murmúrio 
triste saído da alma de algum parente. Para piorar o quadro dos que 
conseguiam escapar da morte, as consequências da doença estavam 
se transformando num gigantesco iceberg de difíceis contornos, 
chamado de síndrome da pós-covid, ou covid longa, um conjunto 
de sequelas ocultas que assustava mais que as internações da fase 
mais aguda da doença. “Vade-retro”, ruminava Feitiço traçando no 
peito o sinal da cruz.

Para esse homem, era bíblico haver tempo de viver e de 
morrer. Sabia que vida e morte eram companheiras na jornada de 
cada pessoa, mas admitia ser bem melhor morrer a viver espetado 
por agulhas, encaixotado em cadeiras especiais, exposto em 
camas altas para facilitar o acesso dos médicos, sofrendo dores, 
enfrentando desfibriladores, mangueiras, oxímetro, cânulas, escalpes, 
eletrocardiógrafo, lancetas, lâminas, ventiladores pulmonares, cubas, 
carrinhos de suporte, remédios, sedações e outros recursos para 
prolongar o que devia se acabar com dignidade.

Bom marido, dedicado pai e fiel amigo de todos, Antônio sabia 
do risco a que estava sujeito ao empreender a temível travessia por 
essa vida diante da pandemia instaurada na China, uma nação cujo 
povo, até então, só havia presenteado a humanidade com grandes 
descobertas como a pólvora, que acabava com a vida das pessoas 
sem ter que chegar perto delas. Mas, em 2019, parece que essa 
curiosa gente caprichou ao entrar em contato com o coronavírus. 
Ultimamente, ele sentia-se como desamparada barata atravessando 
o chão de um galinheiro. Via-se um perfeito ferrado.

Nas horas vagas, Antônio era o tesoureiro de uma irmandade 
de oração da paróquia, que estava amargando mês insólito: cinco 
membros já haviam esticado o pernil em decorrência da pavorosa 
doença. A média de óbito por causas naturais era de apenas um 
por ano, mesmo assim porque havia muitos idosos. Com isso, ele 
estava triste e recomendava mais requinte nas orações, porque 
estava morrendo gente demais. Usava o termo morrer, tão sinistro, 
muito embora reprimisse a vontade de fazer algum gracejo. Se fosse 
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de sua escolha, usaria termos como queimar a bateria, deletar ou 
sentar no colo do capeta. Não era chegado em desenhar o detestável 
óbito como horror natural na vida de cada um. Mas, também, não 
usava remedinhos para adocicar as desesperanças alheias. Naquele 
momento, Antônio temia mesmo era morrer de covid-19, pois sabia 
que não haveria cerimônia de adeus. Dizia que, se fosse para bater a 
caçoleta, então que fosse sorrindo, rodeado de prantos sinceros dos 
que, por derradeiro, lhe fechassem a tampa envernizada da caixa.  
E arrematava: 

– Com reza, muita reza...
Havia, porém, uma inquietação no ar. Eis que veio a ordem 

de confinamento total e o tesoureiro não era favorável a esse 
mandamento governamental. Antônio Feitiço era contrário, pelas 
razões contidas nos vídeos e opiniões que ele encontrava nos grupos 
de conversas da internet, deixando-lhe crenças mal iluminadas. Era 
comum vê-lo dizer:

– O lockdown é algo inadequado para o enfrentamento da 
pandemia de covid-19.

Em menos de um ano, a irmandade havia comprado cinco 
coroas fúnebres que fizeram sua já escassa conta bancária ficar no 
vermelho. Mesmo assim, diante do melancólico pedido daquele 
tesoureiro de olhos revirados quando falava, todos puseram mais 
grana em caixa. Feitiço não falava, ele interpretava cada sinuosa 
frase que sabia construir como poucos. Cada opinião, conceito ou 
juízo que se metesse a fazer diante dos amigos era uma encenação 
teatral irretocável. Em casa era diferente, pois a esposa não tolerava 
a manifestação de sua veia dramática e os filhos odiavam a aptidão 
natural do pai. Ivonete, dona de uma movimentada padaria e 
presidente da congregação, não deixava escapulir oportunidade 
de espetá-lo:

– Antônio Luiz Feitiço, cuida de ficar vivo. O próximo a bater a 
alcatra na terra ingrata não vai ganhar coroa. Não tem mais dinheiro.

Era apenas uma zombaria da amiga, mas, por motivos que não 
se sabe explicar, essas palavras estarreciam a alma do tesoureiro.  
E, de fato, quem haveria de apostar numa intuição tão calibrada como 
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a de Ivonete? Quem haveria de suspeitar que a própria mortalha do 
tesoureiro já estivesse pronta? Quem haveria de rogar com proveito 
ao Criador para evitar-lhe o abalroamento com a covid-19? Ivonete 
dizia que suas orações eram infalíveis. Mas confessava não saber 
rezar para si própria.

Naquele domingo, no Morro das Pedras, o grupo participava 
perigosamente de um retiro espiritual invocando as graças de Deus 
para pôr fim àquela doença trazida ao mundo pelo Encardido.  
O momento era de oração e preceito religioso, mas ninguém usava 
máscara. Mesmo com tanta seriedade, o devotado tesoureiro não 
aguentava o desejo, quase fisiológico, de fazer gracejo. E isso, 
nele, era igual a uma emergência urinária. Ao final da palestra 
de um padre, conhecido como Tinoco Sereno, o festivo Antônio 
precarizava os riscos de infecção ao abraçar e apertar as mãos dos 
amigos. Presenciando tanto descuido, e pretendendo dar um fim na 
aglomeração, Ivonete apareceu no corredor tocando uma introme- 
tida sineta, anunciando que era hora de recolhimento em oração. 
O debochado homem percebeu a intenção da presidente e reagiu:

– Pessoal, da próxima vez não mais convidaremos essa mulher. 
Vive badalando essa sineta de reza o tempo todo. O que é que há? 
Ninguém merece... Ela só quer rezar... Não pensa em se divertir... 
Nunca anuncia a hora do recreio... Deus não quer isso para nós, gente...

Naquele momento, Ivonete entra na brincadeira e promete 
clamar por ele a Deus. Diante disso, Antônio se supera na troça. 
Ajoelha-se em súplica de mãos postas que não o fizesse, pois mais 
iria atrapalhá-lo que socorrê-lo. Ela ainda resmunga: 

– Cretino de uma figa, vou nomear você “Vigário do Mau 
Agouro” da diocese. 

Ela diz isso enquanto passa com o sininho na mão como se 
fora um inspetor de alunos. Ainda faz uns contrapassos solenes 
para depois se perder nos corredores do convento rebolando as 
avantajadas cadeiras.

O que estava acontecendo ali era um descuido que podia suscitar 
consequências impensáveis diante de uma doença transmissível e tão 
grave. Todos perto demais uns dos outros. Depois, dentro da igreja, 
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a cantoria, por certo se transformou em um festival de gotículas 
carregadas do sombrio, muito embora coroado, vírus. E em todo o 
ambiente sagrado do templo nunca foi tão necessária a intervenção 
bondosa de Deus para, mais uma vez, preservar dos males aqueles 
que não sabiam o que estavam fazendo.

Três dias depois da festa, digo, retiro, Feitiço foi à casa do 
irmão. Ia levá-lo ao aeroporto. Sucedeu, no entanto, que se sentiu 
mal e foi levado às pressas ao pronto-socorro. E daí que viu um 
raio de medo passar diante de si. Era o prenúncio de algo muito 
estranho. Pois tanto temeu a doença, que a ela testou positivo. Teve 
muita sorte, porque duas semanas de repouso puseram-no novo em 
folha e nenhuma sequela foi observada. Viu-se curado e imunizado 
da doença. Depois desse tempo, queria sair de casa, respirar um ar 
renovado em sua vida de confinamento. Aconselhado a permanecer 
quieto, Antônio Luiz foi até a padaria de Ivonete. Nem chegou a 
esboçar um cumprimento à amiga, já que se desmontou no chão do 
estabelecimento para novamente ser levado ao hospital. No trajeto, 
com os olhos arregalados de surpresa, ele parecia ver o rosto pesaroso 
da amiga, empenhada numa sincera oração para o amigo não arribar 
em definitivo desta vida. Mas não era a amiga não. Era o médico 
lutando para se agarrar ao fiapo de vida restante do homem que 
não queria morrer, mas que estava infartando grave. Nunca havia 
passado por uma situação de quase morte. Sentiu o perigo e desejou 
que aquela circunstância não lhe fosse definitiva. Mas percebeu que 
estava indo embora. Veio-lhe a reminiscência da imagem da Virgem 
de Michelangelo, com Jesus morto em seus braços. No aconchego 
daquela mãe, morrer era divino. Então, sentindo estranho conforto, 
decidiu entregar os pontos. Chegou morto no hospital, sem tempo 
para as despedidas protocolares. Bateu a alcatra na terra ingrata, 
o coitado. Na mão fechada, um cartão de visita com breve recado: 
“Nunca digam que morri de covid-19”. Achava-se imunizado, mas 
não contava com os efeitos da covid longa, um desdobramento viral, 
que matava indiretamente do coração.
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Tristeza geral no velório. A irmandade, toda de preto e agora 
de máscaras, comparece para sepultar o fiel tesoureiro. De repente, 
aparece um carro preto com vistosa coroa. Por certo a mais cara 
que havia na loja. Espetado num cavalete envernizado, o adorno 
fúnebre estava repleto de brilhos e fitas de plástico com mensagem 
de condolências. Quem trazia a homenagem póstuma era Ivonete, 
de luto fechado e soluçando de remorso. Inconformada, deixava 
à mostra o profundo pesar de não haver caprichado o suficiente 
nas orações em favor do amigo. Olhando para o corpo do mulato 
compreendeu que o mesmo em vida esperou a sorrateira morte de 
pé e não de joelhos, não. Tão ousado fora em vida o tesoureiro que, 
naquele derradeiro momento, Ivonete esboça leve sorriso. Antônio 
Feitiço, sem sinal de pânico e debochando da cerimônia, fez com que 
a própria morte se ajoelhasse diante dele.



A l m a d i a  e n c a n t a d a

Um conto de 
William Wollinger Brenuvida

Bruxa. Bruxa vem de Bruex, que em lingoa Septentrional significa 
Irmão, & Irmandade, porque as bruxas são como irmãs do Demônio.
Almadia. Embarcaçaõ pequena de que usão os canarins nos rios. […] 
são cavadas de hum pao só, tam grossas arvores […], taõ grandes, que 
se atrevem a o mar alto. […] & de q usão os Mouros na costa de Africa.1

No alto da copa de um frondoso garapuvu morava uma bruxa 
velha que não voava mais por medo das nuvens. E acontecia sempre, 
nas noites de claro, uma algazarra medonha na beira da praia com sete 
bruxas recém-iniciadas. Elas dançavam de mãos dadas, rodopiando 
e chamando o Demônio, o Coisa-ruim, entre uivos e gargalhadas. 

Quando se cansavam de dançar nas alvas areias das praias, 
decidiam voar para o alto do frondoso garapuvu para atazanar a vida 
da bruxa velha, que até gostava das galhofas e bizarrices das bruxas 
mais tenras.

1 BLUTEAU, Rafael C. R. Vocabulário portuguez e latino. Coimbra: Colégio das 
Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 
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Elas nunca partiam sem empurrar as canoas bordadas, feitas 
de um pau só, do tronco liso do garapuvu ou da figueira-branca, 
pertencentes aos mestres Martiliano e Zeca Afonso, e malhar as 
redes do Maninho do Joca, do Zezinho do Ló, e fazer a aparição 
na bateira amarelo-hepatite do Juquinha do Ziquinha, de peças 
de crivo, furtadas do Itagé e dos tendales de dona Chiquinha do 
Zecão. Era isso toda noite de claro, as bruxas fazendo as avarias 
e despertando o lobisomem, filho repetido nas famílias de sete 
rebentos, num maior saragaço.

A bruxa mais velha contava, para as bruxas novas, antigas 
narrativas, de quando empurrou sozinha, encantando as sete canoas 
bordadas ao mar aberto, provocando o maior fuzuê na aldeia de 
pescadores. A bruxa velha também se gabava lembrando que nos 
tempos mais remotos ela era a noiva preferida do Coisa-ruim, a 
responsável pelas mazelas humanas, pelas dores epidêmicas que 
varreram naquela velha bassoura de palha, cifras de milhões de almas 
para o exercício fúnebre de suas primas, as moiras encantadas.

– Dejaoji, é tudo muito chato. Com as luge das cidades, as 
noites não assustam tanto. Com tanta novidade, a mazanzada está 
atoleimada. Nem o lobisome assusta mais como antes! Saudadinha 
do meu tempo em que eu reinava sozinha nessas praias tão alvas, 
intizicando a vida de meio mundo. – Olhava ao longe, a bruxa velha, 
numa tristeza de dar dó.

– Tu está é ficando véia e muito ranzinza. Não desce mais desse 
garapuvu pra nada! Dá até pra pedir pro Côsa-ruim colocar fim nesse 
encantamento. – Diz uma bruxa nova com queixo avantajado e uma 
berruga no nariz.

– Sua cozatôla, desinfeliz de merda! Mais respeito com essa 
bruxa velha, sua estepora! Tu achas que fazer essas misuras vai te 
fazer melhor noiva do Demonho! Tens muito café de mingola com 
banana pra tomar, tansa. Daqui de cima, desse garapuvu velho, eu 
já encantei muita gente, fiando de dia e desfiando de noite, nessa 
roca enferrujada e encardida.

– Eu não quero ser noiva do Demonho, bruxa velha! – Fala em 
tom de deboche outra das bruxas novas – Ô quero são as bruxinhas 
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debutantes. Gosto mesmo é de trançar o rabo do lobisomem no pé 
do anogerô pra ver o bicho berrando a noite toda. Adipôs, ô gosto 
de colocar as bruxinhas nas canoas dos mazanzas dos pescadores, e 
passar as sete ondas.

– Ó-lhó-lhó! Tu não ficas aí intizicando com o catinguento do 
lobisome que o Coisa-ruim não gosta, sua imbustera! Cada bicho 
ruim com suas malinage. Vai lá roubá o leite de criança nova! Vai lá 
assombra os apaixonados! Ah! Vai lá chupá o sangue da vaquinha 
da dona da venda! Dexa o coitado do lobisome com as misuras dele. 

E falando num tom severo com as bruxas novas, a velha disse 
que tinha uma traquinagem grande para fazer com a humanidade, 
mas viu o Juquinha do Ziquinha voltar assobiando a chamarrita das 
Sanjoaninas, alegre, alegrinho por ter deixado Mariazinha na casa 
dos pais. Uma das bruxas novas quis pregar uma peça no Juquinha 
do Ziquinha, e acabou acertando a medalhinha de Santo Antônio. 
Juquinha olhou para os lados, olhou para baixo, olhou para o alto. 
Pressentiu o lobisomem. Apertou o passo, grudando a mão esquerda 
na medalhinha de Santo Antônio. O medo foi tanto que as pernas 
tremiam. De repente, sentiu que um líquido viscoso, quente e escuro 
escorria no pescoço.

– Disconjuro, só pode ser coisa de bruxa! Pensa se eu viro bode? 
Vô digerô pra casa! – exclamou Juquinha em voz alta quando olhou 
para a praia e viu o mar em ardentia. Reparou na viração do tempo 
e as canoas bordadas quebrando nas ondas bem longe da praia. Na 
dúvida, passou as mãos nas calças para conferir se não fez nada de 
errado involuntariamente.

Com aquele frege todo, já não se mostrava mais o ganjudo que 
deixou Mariazinha em casa. Imbençurrado, só queria a cabeça no 
trabisseiro. Decidiu correr pra casa para avisar os pais e avós, e num 
lance matreiro, cheio de macota, ele que se mostrava grande otoridade 
no artifício, tirou a funda do bolso do libuno e lançou uma bolota de 
barro e pedra para o alto do frondoso garapuvu. Ouviu um barulho 
imenso na mata, e colocou sebo nas canelas. No alto do garapuvu, a 
bruxa velha fazia uma poção para os males da humanidade, quando 
foi atingida na cabeça.
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No outro dia pela manhã, o Zequinha e o Alonso, pai e avô 
do Juquinha, levaram a bucica pra caçar. Sem iscarafunxar muito 
avistaram uma aracuã enorme toda pisada no caminho da praia. 
Dizem por aí que, desde então, uma imensa pandemia atingiu o 
mundo, matando centenas de milhares de pessoas, e deixando muitos 
casais separados. Praga da bruxa velha? Não se sabe. O que se disse 
na vila, após muitos anos, é que até o garapuvu centenário morreu 
de covid-19, e nas noites de lua cheia, sons esquisitos de motores e 
músicas estranhas, luzes artificiais e artimanhas se faziam entre os 
viventes de um conjunto habitacional chamado “Almadia encantada”.



A n a  e  J e r e m i a s

Um conto de  
Jorge Pla Cid

Covid. A palavra soou tão estranha que foram necessárias três 
vezes para que Ana a entende-se. Covid. Precisou aumentar o volume 
da televisão porque sua audição já não era mais a mesma. Lá pelos 
sessenta anos começou a embaralhar-se, a audição, é claro. Foram-se 
os graves, os agudos restaram mais ou menos. Mas o desequilíbrio 
entre altas e baixas notas a deixava com dor de cabeça. O aparelho 
foi um excelente presente do neto mais novo, Benjamin. Resolveu as 
dores de cabeça, permitiu que voltasse a ouvir as novelas. Naquela 
tarde, a fez conhecer uma nova palavra: covid.

Ao chegar a casa, Benjamin trabalhava na universidade, vó 
Ana chamou o neto com discrição. Ela sempre fora discreta, de 
gestos moderados, voz firme, mas suave. Mesmo com a surdez havia 
preservado o seu equilíbrio, ainda que ao ver os demais falando sem 
ouvi-los a irritasse um pouco. Andava intrigada com aquela nova 
palavra, pois ainda que meio surda, vó Ana se havia dado conta da 
agitação diferente na família. Somada à palavra covid existia aquela 
outra palavra incomum, pandemia, por isso precisava do neto para 
entender o significado de tudo aquilo. Benjamin se sentou no chão, 
ao lado da cadeira de balanço da avó como fazia desde que aprendera 
a andar, aproximou-se do ouvido dela e, com o cuidado que a idade 
exigia, explicou-lhe sobre o vírus, a doença, os cuidados e o período 
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de restrição que começava no dia seguinte em Florianópolis. Foi esse 
último ponto que chamou a atenção de vó Ana e a fez perguntar ao 
neto o que aquilo queria dizer. Amanhã, e pelos próximos trinta dias, 
só podem andar na rua as pessoas que precisarem ir à farmácia, ao 
mercado e ao médico. Precisamos ficar em casa, vó, para que o vírus 
não passe de um para o outro. Quanto mais pessoas com o vírus, mais 
pessoas ficarão doentes.

E esse foi o resumo da situação que Benjamin fez para a avó, 
e esta, com ar preocupado, retornou à atenção para a novela. Não 
escutava mais o neto, nem mesmo a novela, e se aumentasse o 
volume dos aparelhos auditivos também não ouviria a discussão 
que iniciara entre o genro e a filha. Porque algo inusitado chamara 
a sua atenção, outra voz, uma voz conhecida que parecia despertar 
em suas lembranças após mais de quarenta anos de sono: Jeremias, 
seu homem. Os olhos de vó Ana foram aos poucos se fechando 
como se tivesse setenta anos a menos, embalada pelos braços da 
mãe. Caindo assim numa preguiça cálida para embarcar no próximo 
sonho desconhecido. 

***

Ana, acorda, Ana. Acorda.
Os olhos dela se abrem, mas ele não está ali.
Acorda, Ana.
O portão está vazio. A rua está vazia. Seu coração está vazio.
É hora de despertar. Venha, Ana, tem que me encontrar.
Mas não há ninguém no portão, porque ele morreu.
É o momento, Ana, esse é o momento.

***

Ana abre os olhos assombrados, assustados pela voz anacrônica 
que agora silenciou. Sua surpresa corre pelo ambiente para descobrir 
que segue sentada em sua velha cadeira de balanço, Benjamin não 
está mais ao seu lado, e a voz de Jeremias deixa dúvida sobre o seu 
equilíbrio. A televisão, ainda ligada, mostra a imagem de duas pessoas 
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mascaradas que andam com pressa por uma rua quase deserta. Na 
cozinha ainda há movimento, sua filha lavando a louça, Benjamin 
secando. O genro dorme deitado no sofá diante da televisão ignorada 
por todos. Ana sente o coração desacelerar no peito, a respiração 
tranquilizar-se, mas os seus olhos ainda perplexos procuram sim, 
procuram por Jeremias, porque seu breve sonho pareceu tão real.  
A voz de Jeremias, o cheiro dele... Depois de tantos anos.

O neto se aproximou e, tocando em sua mão, pediu-lhe para 
que fosse deitar-se: porque já é tarde. Por instantes, vó Ana duvidou 
que o neto estivesse de fato ali, talvez ainda dormisse, se é que 
dormiu? Ele insistiu, e quis saber se ela estava bem, se ela tinha 
escutado. Sim, ela tinha ouvido muito bem, e depois de levantar-se 
e deixar um boa-noite para todos, exceto o genro que ainda roncava 
baixinho, foi para o seu quarto. 

Entretanto não dormiu. Não de pronto.
Porque a voz de Jeremias podia ter ido embora, mas não a 

inquietação que havia deixado. A melancolia que o tempo se ocupara 
de transformar em saudade, talvez conformismo, o medo esquecido 
que parecia despertar. Sobretudo isso, o medo. 

Deitada na cama, os olhos de Ana corriam pelas sombras que 
a luz da rua projetava no teto. E apesar dos olhos distraídos, a Ana 
que ali permanecia acordada não era mais a avó ou a mãe; era a 
mulher que a voz e as lembranças haviam feito ressuscitar. Porque 
aquela mulher estava morta a tantos anos. Mais de quarenta, sim, 
mais de quarenta. Alguém morta por mais de quarenta anos não pode 
retornar, a voz morta igualmente deveria seguir morta.

Aos poucos, as luzes da casa foram se apagando e quando a 
madrugada era senhora da cidade, Ana deixou o quarto para instalar-
se ao lado da janela da porta de entrada, espiando para o mundo de 
onde fora expulsa tanto tempo atrás. E caminhando em si mesma, 
reabrindo as próprias portas, tratou de certificar-se que Jeremias não 
estava mais ali, nem em sua cabeça, nem como fantasma. Moveu-
se então, levemente, a cortina. A janela fechada não era capaz de 
oferecer explicação. Ela respirou profundamente, arrepiada com o 
cheiro de bergamota. Tentava esconder-se em qualquer lacuna de 
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racionalidade quando uma voz suave falou próxima ao seu ouvido 
e, sobressaltada, ela quase deu um grito. Era somente Benjamin, 
preocupado em saber se estava tudo bem com ela.

Começou então a chover mansamente, e foram nascendo 
pequeninos brilhantes sobre as pedras do calçamento feito um 
espelho do universo, engolido pela escuridão da rua em declive. 
Vó Ana suspirou longamente vendo a trilha luminosa que o breu 
devorava. Murmurou em tom taciturno que estava ficando louca, 
afirmação que o neto negou segurando-lhe a mão de pele fina e veias 
saltadas. E perguntou outra vez se ela estava bem. Vó Ana preparou-
se para responder, mas sem escutar a própria voz teve medo de ser 
ouvida pela casa, e assim se aproximou do neto. Disse que sim, que 
de fato estava louca, porque agora ela ouvia a voz e sentia o cheiro do 
marido morto quarenta anos antes. Apenas os mortos e os loucos falam 
com as almas. Benjamin ficou preocupado, porque se um defeito que 
sua avó não tinha era o de dizer bobagens. Segurou mais firme a sua 
mão, e assegurou que aquele era um tempo de resiliência para todas 
as pessoas no mundo, porque era a primeira vez que aquela geração 
passava por período tão difícil, olhando o mundo parar e a incerteza 
do futuro diante de uma doença até então desconhecida. Mas que a 
humanidade superaria aquele momento. Vó Ana deitou o rosto do 
neto entre as suas mãos, e mesmo no escuro Benjamin se deu conta 
que ela sorria, não de tranquilidade, sorria de forma condescendente. 
Não acredita em mim, parecia dizer com aquele sorriso. E então ela o 
surpreendeu com a seguinte pergunta: sabe como conheci o seu avô?

***

Ele estava tão bonito no primeiro dia em que o vi. Queimado 
de sol. Cabelos castanhos e compridos, molhados. Mas não havia 
romantismo aparente no momento, Jeremias era apenas mais um dos 
pescadores que puxava a rede de um grande lance de tainhas, diziam 
que entre cinco e seis mil, na Praia de Fora. A Praia de Fora daqui do 
Centro, que desapareceu com o aterro e as avenidas. Eu, caçula, 15 
anos, movida pela agitação fui ver a função com as minhas irmãs, pois 
mesmo naquele tempo não eram muito comuns os lances de tainha 
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nas praias do Centro. Quando o burburinho subiu o morro, pedimos 
ao pai para deixar-nos ir, ele relutou, e foi depois da intercedência 
da mãe que as três conseguimos chegar à Praia de Fora descendo 
pela Alan Kardec.

Havia uma procissão movendo-se para a praia. Vizinhos iam se 
cumprimentando, crianças corriam como loucas, e quando chegamos 
à areia, um grupo de uns dez pescadores terminava de puxar as 
redes. Gritavam uns com os outros, riam, faziam piadas – ainda 
bem que o pai não veio junto – alguns pareciam ter bebido um 
pouco. Algazarra, felicidade sem fim, era isso que movia aqueles 
homens. Os peixes pulavam no que restava de água enquanto a rede 
se deitava na areia. Ondas batiam, peixes saltavam tentando escapar, 
populares apanhavam os fujões devolvendo-os ao tumulto. Alegria. 
Uma felicidade simples e plena. E foi em meio a essa confusão de 
sensações que enxerguei o seu avô. Tão forte, queimado de sol, 
puxava e organizava os demais. Sim, ele parecia comandar a todos.

A função durou sei lá quanto tempo, porque não o vi passar 
para ser honesta. Me revezava entre olhá-lo com discrição, como uma 
moça deveria fazer, e trocar confidências com as manas e algumas 
amigas que tinham se juntado a nós, cada uma falando de alguém, 
bem, de algum dos rapazes, para agito das outras. Assim a tarde foi 
caindo, o sol deitando e o horário combinado chegou. Foi Jerusa, a 
maior das irmãs, quem avisou que era hora de voltarmos para casa.

Já havíamos deixado a areia da orla para trás e nos 
aproximávamos da Alan Kardec, quando alguém gritou: morena! 
Hei, morena! Pode parecer presunção, mas é somente a verdade. Por 
alguma razão inexplicável, eu soube que era o seu avô, como soube 
que a morena era eu. Antes mesmo de dar-nos a volta senti uma onda 
de calor abraçar meu rosto, e um tremor estranho correr no corpo 
inteiro. Sim, era de fato ele, Jeremias disse chamar-se, apresentou-se 
de forma despreocupada – seu avô sempre fora um tipo meio folgado 
– e apontando para mim, perguntou o nome da morena. As manas 
riam, e foi Jerusa, contra minha vontade, que revelou meu nome: 
Ana. O nome da morena é Ana. E, então, ele passou para minhas mãos 
um embrulho em papel – pra você – com três tainhas dentro. Leve 
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pra casa, ele disse, as melhores da ilha, vangloriou-se. A essa altura, 
as minhas irmãs tinham se afastado uns metros e eu não sabia onde 
enfiar-me, mas devo confessar que mesmo sem perceber, a minha 
atenção era puxada para os seus olhos... Verdes e cheios de vida. 
Agradeci, nervosa, pensando no pai e como ele ficaria bravo se me 
visse conversar com um estranho, e saí em direção às duas que já 
iam morro acima. Onde posso te encontrar? Gritou ele, fazendo eu e 
meio mundo girar. Não consegui não sorrir. E foi a Maria, a do meio, 
que gritou de volta: número 22, no alto da Alan Kardec, a casa do 
João, o marceneiro. Tive vontade de matá-la, mais ou menos. E sem 
saber como fiz aquilo, virei e gritei pra ele: lembre! Não é morena, é 
Ana. Ele sorriu de volta.

No restante do caminho tive que aturar todo tipo de gozação 
com o Jeremias e a morena. Mas, pouco antes de chegar a casa, 
tivemos que parar e organizar a história das tainhas, porque não 
era possível simplesmente dizer a verdade para o pai. Enfim, nem 
lembro mais o que inventamos, mas metemos a mãe de algum dos 
pescadores no meio.

Enfim, bem diferente do que eu pensava, lá estava Jeremias no 
dia seguinte, na porta de casa, perguntando por mim. O pai entrou 
sisudo e veio até o quarto me avisar que tem um rapaz querendo te 
ver no portão. E emendou, perguntando se o rapaz e as tainhas eram 
parentes. Fiquei gelada, com calor, as mãos suadas, todo tipo de reação 
que você possa imaginar. E minutos depois, quando a mãe conseguiu 
segurar o pai na cozinha, saí para encontrar Jeremias que, de banho 
tomado, vestido e sem dar ordens, parecia somente o que era, um 
garoto, segundo ele mesmo, que não tinha problemas em expor os 
sentimentos, apaixonado. Revelou, para minha vergonha, que passara 
a noite em claro pensando em mim e vira o sol nascer na comunidade 
da Ponta do Coral. Enfim, contra qualquer previsão, terminei aquele 
dia com meu primeiro namorado, que na verdade foi o único.

Não posso dizer que o seu avô e bisavô não tenham se dado 
bem, pois o pai pouco podia fazer com aquilo que sentíamos um 
pelo outro. Pobre pai, bem que ele tentou. Porque ser pescador não 
era o problema, é uma profissão muito honrada, dizia o pai. Mas, 
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além de pescador, Jeremias tentava a custo organizar a categoria em 
pequenas associações na Florianópolis daquele tempo. Algo que mais 
tarde seria um líder sindical, mas naquele tempo ninguém conhecia 
o termo na ilha. Começamos a namorar algumas semanas depois 
do episódio das tainhas. Na porta de casa, sob o olhar vigilante 
das manas. Jerusa deixou de chamá-lo pelo nome. Dizia, lá vem o 
bergamota. E de fato era isso, o seu avô tinha cheiro de bergamota, 
porque sempre levava uma nos bolsos. Mesmo no verão, que não sei 
como a arrumava. Quando alguém se dava conta, lá estava Jeremias 
com um gomo na boca.

Quando anos mais tarde nos casamos, Jeremias já era conhecido 
em toda a ilha pelo pessoal da pesca. Lembro bem que começava 
o aterro da beira-mar que aos poucos empurrava a água. Por conta 
das obras, quando soprava o vento nordeste, as casas se enchiam 
de terra, e os moradores mais antigos amaldiçoavam aquilo que os 
mais jovens chamavam de progresso.

Vó Ana silenciou, e passou novamente a cuidar com os olhos 
a rua deserta e salpicada de estrelas. Em seguida, sem virar-se para 
o neto, disse: sabe de uma coisa, acho que toda essa conversa me 
deu um pouco de sono.

Benjamin ajudou a avó a levantar-se. Promete continuar. 
Claro, estamos juntos nessa, como vocês dizem. E antes que os 
dois voltassem para as camas, os corpos delineados pelo traço de 
luz que vinha da rua, vó Ana parou diante da porta da cozinha e 
sussurrou para o neto. Como é lá fora? Na penumbra, ela não podia 
enxergá-lo, e certamente por esta razão não conseguisse dimensionar 
o tamanho da surpresa na expressão de Benjamin. Por que isso agora? 
Vó Ana até pensou em esquecer a pergunta, mas quando ela se 
preparava pra dizer exatamente isso para o neto, a voz sobrenatural 
de Jeremias ressoou em sua cabeça, ou seria pela casa? É o momento, 
Ana, esse é o momento. As pernas dela fraquejaram, e por momentos 
foi como se o corpo quisesse levitar. As mãos do neto fecharam-se 
com força sobre um de seus braços, segurando como se estivesse 
prestes a desmaiar, e a sensação se desfez. Vó, a senhora está bem? 
Estranha, pensou ela sem nada dizer. E recobrado o equilíbrio, 
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insistiu em saber de como era lá fora. Sem soltar-lhe o braço, o neto 
tentou explicar. Às vezes confuso, barulhento, enervante, tantos 
carros e tanta gente que dá dor de cabeça, mas é vida. Vida, entende? 
Olhares, toques, risos, sentimentos que se compartilham, que vão e 
vem, é vida. Isso. No entanto, agora, com poucas pessoas e poucos 
carros, são tantos os detalhes revelados que antes se escondiam. Os 
esquecidos que aparecem, que se fazem ver. Que andam como se 
nunca tivessem pisado no mundo, mas estavam lá, ocultos do outro 
mundo, invisíveis ao outro mundo. Esse momento fez com que a 
outra realidade fosse revelada, e posso ver que muitos preferem que 
siga escondida. Como se a vida fosse apenas mais um direito negado. 
Esse é o momento agora, disse o neto, fazendo vó Ana estremecer, 
porque ouvir Benjamin foi como escutar o Jeremias do passado. 

***

Esse é o momento. 
O pensamento repetido, reforçado pela extensão de rua vazia 

capturada pelos olhos; a vida se esvaindo entre os dedos do tempo.  
A terrível incerteza de saber se o mundo acabou. Ana vive o momento 
através das barras da grade que cerca a casa, tentando encontrar uma 
falha na nova realidade, algo que se mova e quebre a sensação de 
estar olhando para uma pintura. Uma sombria imitação do antigo 
mundo. E a única conexão com esse antigo mundo é o rumor da 
folhagem sacudida pelo vento que sopra do mar, quebrando o silêncio 
da pintura. 

A pintura se move. São dois moradores do morro, Ana os 
reconhece porque já os viu outras vezes; dois homens que passam 
distantes um do outro, se cruzam e mal se olham. Rostos ocultos por 
máscaras, olhos apressados, porque Ana pode ter seus problemas 
com a audição, mas a sua vista funciona muito bem. Sim, os dois 
vizinhos mal se cumprimentam, não se falam, falam por ambos os 
olhos assustados. O coração de Ana se encolhe no peito. Justo nesse 
instante chega Benjamin, abre o portão, mochila deitada sobre um 
dos ombros, os olhos castanhos que transmitem cansaço, o restante 
da face oculta pela máscara negra. Vai até vó Ana, e ela abraça o neto, 
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que alarmado tenta afastá-la. Não vó, diz ele, preciso me lavar, trocar 
de roupa, já falamos sobre isso. Preocupado com a avó, exposta no 
pátio da casa, pelo braço ele a carrega para dentro. Ela não entende 
exatamente por que tem que entrar, mas se deixa levar pelo neto, 
pois acredita que acompanhada, Jeremias não virá para assombrá-la. 
Não que ela tenha medo, que não tem, mas a assusta a ideia que a 
voz do marido colocou em sua cabeça.

O tempo se vai, e o neto retorna de banho tomado e roupa 
trocada. Jeremias não apareceu.

Jantam, e na casa somente se fala da pandemia. Na televisão 
somente se fala da pandemia. Todos param de comer quando 
alarmados olham para as carreatas que pelo país pedem a reabertura 
de tudo. Benjamin sacode a cabeça e balbucia um bando de desgraçados. 
A mãe o reprime, que ela não gosta da palavra, diz que atrai energias 
ruins. Vó Ana pareceu não escutar; segue olhando para a fileira de 
carros na tela, que diante de um hospital promovem algazarra, como 
se convidassem os médicos a largar os doentes do corpo para se 
juntar aos doentes da alma. A imagem causa inquietação no coração 
de Ana pelo simbolismo, pelas sensações que é capaz de resgatar do 
seu passado. Em silêncio, enquanto os demais debatem, constata algo 
que já sabe: que sempre haverá homens com vocação para a morte, 
pessoas cuja natureza é de oposição à vida, como se o sofrimento e 
a dor do outro fossem o seu alimento.

Horas mais tarde, a casa se deita, e Benjamin entra no quarto 
da avó. Ela continua acordada, e mesmo sem terem planejado nada, 
era como se eles aguardassem um pelo outro. E a história segue 
rumo ao passado, quando Jeremias ainda estava vivo e, de certa 
forma, Ana também.

***

Na terça-feira de Carnaval, Jeremias chegou e não chegou 
a casa, pode se dizer, pois vinha carregado quando o violeta do 
amanhecer assomava sobre as montanhas além do mar. Quem o 
trazia pendurado num dos ombros, quase como você carrega a sua 
mochila, era Julião, um de seus melhores amigos. Voltavam da farra, 
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cantando, dizendo bobagens como falam os homens quando bebem, 
muitos nem precisam beber, vomitando em cada poste e cada parede 
que haviam encontrado do Mercado Público até em casa. Julião estava 
um pouco melhor, por isso carregava Jeremias. 

Ele e Julião eram companheiros de luta, como enfatizava 
sempre o seu avô. Companheiros de luta, dizia com orgulho.  
O tempo das pequenas associações de pesca parecia ter ficado no 
passado. Jeremias estava em algo maior, ajudara a fundar o sindicato 
dos trabalhadores da indústria pesqueira no estado. Maior e mais 
perigoso, principalmente naquele tempo da terça de Carnaval em que 
os dois chegaram bêbados. Anos 1960, militares no poder, quando 
as pessoas tinham medo até de pensar em público. A depender da 
família, pensar em privado poderia ser também um risco. Anos 
mais tarde, os sindicatos foram proibidos, mas naquela época ainda 
existiam, mesmo que sob estrita vigilância.

Sabe, o seu avô era um bom homem. Ele, Julião e outros 
pescadores saíam para o mar quatro, cinco dias por semana. Jeremias 
apanhava a marmita de metal que eu deixava pronta na noite anterior. 
Arroz, feijão ao lado, nunca por cima, dois ovos fritos por cima do 
arroz, tomate, muito tomate ele dizia, às vezes farofa, não sempre que 
dão gases, ele reclamava, e, claro, bergamotas nos bolsos. Ele pensava 
que me enganava, mas alguém ficava responsável pela pinga. Julião 
me confessou, sem ele saber, que muitas vezes ele dividia a marmita, 
ou dava inteira e ficava com as bergamotas. Nem todos tinham o 
que levar pra comer. Quando ele via um dos homens se afastar no 
barco, inventando qualquer desculpa para que os outros não vissem 
que não tinha o que comer, Jeremias inventa que a minha mulher 
é muito exagerada, olha só a quantidade de comida que ela colocou 
aqui, quase para um batalhão, toma aqui, e ele passava a marmita 
quase cheia adiante. Segundo Julião, mais de uma vez vi o homem 
agradecer a marmita com os olhos marejados, algo que constrangia a 
ele e a Jeremias. No dia em que Julião me contou a história entendi 
por que às vezes ele voltava esfomeado, beliscando qualquer coisa 
antes mesmo de tomar banho. Enfim, esse era Jeremias. 
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O mesmo homem que voltava de madrugada quase levitando, 
e ainda que não quisesse me acordar, ele mal sabia que eu nem 
dormira. Porque os dois éramos adultos e conscientes, e embora não 
tocássemos no tema, o país se tornara perigoso para pessoas feito 
Jeremias. Ele também não me contava, mas Julião, sempre ele, certo 
dia me contou de dois dirigentes de outros sindicatos que haviam 
sido levados pela polícia, desaparecidos por semanas, retornando para 
casa como trapos humanos. Os dois haviam deixado país e famílias 
para trás. Esse foi o primeiro de muitos relatos similares.

Sirenes eram sobressaltos. Estranhos circulando no morro 
eram vistos com desconfiança. E os vizinhos que simpatizavam com 
os militares eram capazes de desfazer as mais inocentes rodas de 
conversa.

A verdade é que em certo momento chegamos a conversar. 
Bom, não foi bem uma conversa, discutimos fortemente porque eu 
exigi que ele deixasse o sindicato. Exigi com um nó na garganta e 
um peso no peito, porque eu tinha plena consciência que aquela era 
a vida que Jeremias escolhera, que deixá-la seria como perder uma 
parte do corpo. E mesmo com tudo isso que eu sabia, sabia também 
que Jeremias tinha uma família, e sequer podia imaginar ficar sem 
ele. Sim, discutimos. Ele tentou relativizar qualquer fato ligado ao 
momento político. Meus argumentos pareciam morrer diante de suas 
razões, enterrados pelo idealismo e pela paixão. Sim, discutimos 
muito. Nos amamos mais. E Jeremias nunca mudou.

Foi bem nessa época que comecei a sentir medo da rua. Depois 
de dizer isso, vó Ana silenciou. Ruminou os próprios pensamentos 
por um longo tempo.

Estou cansada, diz ela. Cansada.
Os dois permanecem em silêncio. Acima deles, o zumbido 

que a cidade vazia espalha. Em certo momento, o neto quebra o 
muro e quer saber das razões para, depois de tantos anos, a avó 
querer falar daquele tempo e de temas antes proibidos. Contar sobre 
Jeremias. À procura de palavras, vó Ana prepara a resposta. Mas 
em vez disso, o cheiro de bergamota paira entre eles, e as razões se 
perdem. Pode sentir? Sim, talvez ele possa. Ele quer me levar, andar 
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por aí, ele sempre falava assim, andar por aí, sem rumo, deixar a vida 
se apresentar. Acho que o seu avô veio para me levar pela cidade. 
Abraçando-a, falando próximo ao seu ouvido, Benjamin repete que 
o avô se foi, e as ruas são agora proibidas. Sabe disso, não? Sim, ela 
sabe. Ainda assim, Jeremias voltou para tirá-la de casa, ela sabe, mas 
não repete para o neto que está preocupado. Estou cansada, acho 
que vou dormir. 

E os dois vão dormir.

***

É hora de acordar, Ana. Já é hora de acordar.
Ana dorme...
... Deitada no limiar, a um passo grande o suficiente para não 

ser dado.
Ainda escura a casa dorme, a rua dorme vazia, entre elas, além 

do portão da entrada, o medo de Ana nunca dorme. 
É hora de abandonar o medo, Ana. Hora de caminhar.
E por trás das pálpebras fechadas, Ana tenta livrar-se da 

escuridão do seu passado, mas os olhos não se abrem.
Nas esquinas, em cada esquina, em cada beco lúgubre, trevas 

libertas dançam ao som da loucura, ao ritmo de um mundo adoecido, 
feito corpo que se equilibra no parapeito da morte. Isso é o que 
representa aquele tempo, um palco para a dança da morte. Os que 
lutaram, os que lutam são poucos, perdidos nessa multidão sem 
rosto, sem voz, sem sombra e sem alma. É nesse pântano mundano 
que Ana procura por Jeremias, busca sem fim, cercada por risadas 
que não se veem, faces que se escondem e pedras que voam em sua 
direção.

A barreira entre vida e morte se estreitou, nesse umbral dançam 
demônios travestidos de homens-marionetes, ao som da loucura, 
num ritmo doentio. Tempo em que viver é sobreviver.

Jeremias escolheu não sobreviver, porque sobreviver é como 
morrer sem deitar-se. Ana sabe, sabia, sempre soube.

Acabou, Ana. Acabou, morena. Hora de sair das sombras, hora 
de saltar para o mundo.
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Ana já não dorme. Em sua janela canta um bem-te-vi de sonho, 
e a luz do sol filtrada pela cortina espantou as trevas da noite. Ainda 
assim, a luz chegada não faz o seu medo desaparecer.

***

O tempo avançou até uma fotografia onde nada muda. Os 
dias de pandemia são tão iguais que o tempo parece enterrado para 
sempre. Dias atrás o neto contou sobre o caos que toma conta 
do país, que os homens das carreatas agora lutam para empurrar 
remédios goela abaixo, remédios que de nada servem e nada fazem 
contra a doença, o velho e bem documentado charlatanismo, do elixir 
contra a calvície, do unguento contra o sarampo ou do preparado 
para os homens desanimados, por assim dizer. Que há esse grupo de 
gente saída dos grandes carros, encabeçado por médicos, espalhando 
mentiras a tiro livre, negando o conhecimento que não possuem.

Olhando para os números, gráficos e cores na televisão, Ana 
nada enxerga e nada ouve. Seu único pensamento gira em como 
poderia sair de casa. Andar novamente nas ruas. As pernas, antes 
fortes, agora são velhas. Se perguntar, todos dirão que não há como 
sair, que é perigoso. Benjamin vai segurar em sua mão e falar próximo 
ao seu ouvido, explicar tudo novamente. Sim, ela sabe disso, mas 
pensa que talvez o perigo maior também esteja trancafiado em 
casa ou, melhor, submerso em qualquer esgoto sem ninguém para 
ameaçar, talvez por isso Jeremias esteja de volta oferecendo a última 
oportunidade. As pernas são velhas, no entanto, talvez seja verdade 
que aquela é a oportunidade. Por ironia, talvez ele esteja ali para 
dizer isso, que o vírus da morte de tantos seja a sua oportunidade.

Quando ela fecha os olhos, as ruas de Florianópolis são de 
terra, o cheiro da maresia bate à porta e a voz de Jeremias ecoa pela 
casa. É nesse lugar que Ana gostaria de ficar por tempo que não se 
conta, onde os olhos não se abrem, fechados, onde as sensações 
podem ser guardadas em segurança. No entanto, ela sabe que mesmo 
ali, sobretudo ali, a segurança é uma ilusão. Porque se os olhos 
seguirem fechados, o mundo vai desabar novamente, como desabou 
no passado. Ela os abre, e a noite tornou a cair. Dias e noites se 
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sobrepõem, e Ana já não é capaz de entender o tempo. Levanta-se 
da cama em que não lembra ter deitado. Naquele estranho mundo em 
que o tempo foi enterrado, senta-se na cadeira de balanço como em 
tantas madrugadas desde que a pandemia começou, desde que passado 
e presente deram as mãos, desde que os medos dos dois mundos 
foram somados. E como se esperasse por aquilo, lá vem Benjamin, a 
silhueta esgueirando-se pelo corredor até sentar-se ao seu lado.

Veio pra ouvir o que vó Ana tem pra contar.

***

Começaram a correr os boatos. Fulano havia sido denunciado, 
denúncia anônima, e desaparecido. O medo chegou então a nossa rua. 
Bem aqui onde conversamos, poucos metros além daquele muro, o 
medo estava por todo lugar. Jeremias tentava esconder as denúncias 
de mim, algo que obviamente jamais conseguiu.

Certa manhã apareceu Julião, não passou do portão, queria falar 
a sós com Jeremias. O semblante normalmente aberto, um pouco 
metido, estava carregado feito o céu de inverno daquele dia. Perguntei 
se não queria passar, ofereci um café, Julião tomava mais café que 
água, mas ele preferiu esperar na rua Jeremias terminar o banho.

Neguei-me em deixá-los sozinhos. Não havia motivo para 
não saber a verdade, fosse qual fosse a verdade. Sim, Julião estava 
ali para alertá-lo, pois a polícia estivera no sindicato horas antes, 
levara dois companheiros e outros tantos já haviam deixado a cidade. 
Em Criciúma houve intervenção no sindicato dos carvoeiros, e em 
Joinville a polícia havia ocupado outros dois. Falavam em vinte ou 
trinta presos em todo o estado. Não posso esquecer os olhos de 
Jeremias que me encaravam; o brilho que se apagara, desaparecido 
pelo medo. Foi aquela a primeira e única vez que eu vi medo em seus 
olhos. Na rua, os vizinhos passavam, reduziam os passos intuindo que 
algo de grave ocorria. Um guri brincava ali perto, chutava uma bola 
de meia, sujo dos pés à cabeça, olhou para mim como se adivinhasse 
as sombras em meus pensamentos. Tentou sorrir, mas mesmo ele, 
em sua inocência, era incapaz de enxergar luz na realidade.
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Quando entramos em casa, pedi pra ele fugir. Que nós daríamos 
um jeito nas coisas, que eu me viraria com as minhas marmitas e 
minhas costuras, que os garotos podiam ajudar pelas tardes, quando 
não estivessem na escola. Não vou fugir, não fiz nada, não podem 
me levar por não fazer nada, disse ele, enganando a nós dois, pois 
aquele era um tempo em que justiça era feita não com leis, mas com 
ódio. E assim passaram-se dois dias até que a polícia chegou.

Botaram a porta abaixo.
Nada de despedidas, gritavam. Nada de despedidas, ou levamos 

ela junto, ameaçaram.
Bateram nele na frente dos filhos.
Saiu arrastado feito bicho.
Foi jogado na parte de trás de uma Kombi branca, e nunca 

mais o vimos com vida.
Cinco dias depois, a versão oficial contou que Jeremias, meu 

Jeremias, morrera de um ataque cardíaco. Recebemos ordem para 
apanhar o corpo e enterrá-lo em duas horas. Caixão fechado, dois 
policiais acompanhando o sepultamento. E assim fizemos, porque 
ou assim fazíamos ou as crianças ganharão novos pais, que mal não 
lhes faria, ouvi de um delegado bem vestido. De volta do enterro, 
quando passei por aquele portão, com raiva da vida, foi a última vez 
em que pisei na rua.

Vó Ana para e respira, afogada pelas lembranças faladas. 
Décadas de esquecimento, de isolamento, de medo, lembranças que 
expostas são a dor que o tempo não é capaz de curar. Lágrimas que 
umedecem e trazem vida aos olhos baços e secos.

Quantos anos? Quarenta? Um pouco mais, que diferença faz?  
E agora ele me pede pra sair novamente. Com sua voz mansa e aroma 
de bergamota, nem a loucura é capaz de me tirar desta casa.

Avó e neto se encaram nesse mundo sem tempo, quando 
a escuridão se decompõe feito uma fina tela de poeira exposta à 
estranha luz branca e fria que se deita sobre eles. 

É hora de acordar, Ana, já é hora de partir.
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Benjamin olha para a imagem tão jovem quanto ele, é vô Jere- 
mias que se abaixa para também segurar na mão de Ana. E agora 
Benjamin sente não apenas a presença dele, também o cheiro de 
bergamota, sua voz...

Hora de abandonar o medo, Ana.
Ela não pode e não quer sair, e diz e repete isso para o fantasma, 

para o neto. Benjamin, confuso, sabe que aquilo é um sonho, e mesmo 
tendo essa consciência, não quer despertar. Então ele diz para a avó 
que vai junto, que os três podem sair para a rua e ela reconquistar a 
cidade que agora está deserta. Sem qualquer certeza, ela se levanta, 
as pernas mais fortes do que lembrava, e Benjamin deixa os avós 
saírem juntos da casa, ultrapassar esse umbral que se fez prisão para 
a avó. Assim que os pés tocam o calçamento, ela olha para trás, e 
o neto acaba de sair também, disposto a acompanhá-los. A luz fria 
e branca torna o sonho mais irreal, e é Benjamin que se dá conta e 
pensa rapidamente, mas de onde vem essa luz? Jeremias pousa então 
a mão no ombro do neto. Você não pode mais seguir adiante, daqui 
somos apenas nós dois. Mas eu quero ir com vocês, protesta o neto, 
que girando a cabeça como atraído por um estranho movimento, 
enxerga o seu próprio corpo deitado numa cama branca, sombras se 
movem ao redor. Um tubo sai da sua boca, ruídos eletrônicos soam, 
murmúrios distantes não se podem entender... Você vai retornar 
Benjamin, ainda há uma vida inteira para ser vivida. Ana olha para o 
neto, para o corpo deitado, e mais adiante está o dela em outra cama, 
inerte. As sombras retiram o tubo que ela também trazia na boca, os 
aparelhos silenciosos, os olhos fechados, semblante que descansa. 
Já é hora de partir, Ana. A doença, covid-19, murmura Benjamin. Vó 
Ana alcança tocar-lhe o rosto pela última vez, e Benjamin sente como 
as mãos antes murchas e enrugadas trazem novamente a maciez da 
juventude. Acabou o tempo do medo, Ana, recita Jeremias. Benjamin 
olha para os dois, as imagens dos avós diluindo-se no ar, e ele mesmo 
desaparecendo... Porque ele está retornando, no fim, ele vai retornar. 

Fim



A n t i c o r p o  
n o  r e d e m o i n h o

Um conto de  
Marilia Lila

Céu azul. Mesmo de olho fechado, sei que é azul. Bem-te-vi 
ao fundo. E afundo em tempos outros, marcados por pessoas que 
importaram e que, quando se foram, levaram junto uma época inteira. 
Perder algumas pessoas é como perder o próprio backup do mundo. 
Travo na garganta. Turbilhão. Coroa. Corona. Asfixia. Dezenove. 
1919. Bem-te-vi.

Sempre tive uma imagem fixada na retina, a da tia-avó que 
não conheci. Na imagem, ela e minha avó num estúdio fotográfico, 
entre panos com franjas, flores de papel e uma paisagem falsa 
ao fundo. Ambas as mulheres de branco, a melhor roupa para o 
retrato, laço de fita infantil nos cabelos crespos que declaram guerra 
ao penteado à europeia. Dois anos mais velha, a tia-avó desafia a 
câmera, o fotógrafo e o mundo com um olhar direto, de baixo para 
cima. Um nadinha de sorriso, que eu adivinho debochado. E era, a 
família confirma. Ela e amigas iam escondidas a bailes, com roupas 
masculinas. Dançavam juntas, vez ou outra, tiravam alguma outra 
moça para dançar. Eu queria saber mais, as respostas vinham difusas: 
“brincadeiras inocentes”; “todas tinham noivo”, me garantiam. Além 
do mais, explicavam, a preocupação naqueles dias era com a gripe 
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forte, vinda de fora e que matava. Se convivia com mais doenças e 
mortes precoces, mais com medo que precaução. Um dia, a gripe 
ganhou nome e sobrenome: era espanhola e era pandemia. Chegara 
ao confim do mundo, e não havia cafiaspirina que desse cabo da 
praga. Tia-avó pegou. Melhor, a gripe pegou-a. Quinze dias de dores, 
febre, respiração que não se completava. Isolamento. Máscaras de 
pano grosso. Morreu no mesmo dia que o presidente da República, 
a família contava, com uma ponta de orgulho maldisfarçado.  
A carroça da saúde pública veio buscar o corpo. Era uma tarde aba- 
fada, ameaçando chuva. 

Demorei a perceber o quanto minha irmã era parecida com tia-
avó, coisa que nosso pai não suportava. Ele chamava a filha mais 
velha de boçal, batia em sua boca com as costas da mão, tapa rápido, 
arrogante como ele. Minha irmã era brilhante, e eu sentia que, perto 
dela, poderia entender qualquer coisa que se passava no mundo. Era 
como se algo sensacional fosse acontecer a cada minuto. Aprendeu a ler 
sozinha, aprontava, como dizia minha avó, não respeitava autoridade. 
Foi aprovada em medicina entre os primeiros lugares, outro motivo 
de orgulho para a família, mas que criava incoerências diárias. Nosso 
pai tinha medo que ela o ultrapassasse, pois tinha pavor de ceder à 
mudança, de admitir que a verdade dele só ficava em pé ao custo de 
muitas escoras, dos amigos e familiares. O protesto da nossa mãe era 
silencioso, interno, pessoal e intransferível. Pelas frestas, eu e minha 
irmã buscávamos seu afeto, raro e perecível. Era como se tivéssemos 
várias mães, dependendo do humor, do que ia à volta dela, da sua 
frustração ou calma interior. A mãe que nós preferíamos quase nunca 
estava lá. Aparecia de surpresa e ia embora, tão rapidamente, que nos 
fazia duvidar do encontro. Travo na garganta.

Grávida. De um dia para outro, minha irmã passou de rebelde 
a criminosa sob aquele teto – harmônico, de família amorosa, jurava 
nosso pai. Grávida! Ele se rasgou em lamentos asquerosos. Adoção, 
abandono do curso de medicina – que vergonha para um pai, a filha 
indo às aulas naquele estado e solteira. A mudança de minha irmã 
para o interior foi cogitada, casa de parentes. Mas a solução dela 
veio antes, quando colocou sua cópia da chave de casa sobre a mesa 
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e saiu, com uma pequena mala na mão. Não disse nada. Deixou um 
bilhete para mim, avisando que me procuraria. Passei a vê-la com 
frequência, apesar dos escândalos paternos e o ar de vítima materno. 
Meu sobrinho nasceu num dia lindo de abril. Os avós, aos poucos, 
aceitaram a criança, mesmo que à mãe solteira destinassem apenas 
monossílabos, olhares desviados e a arrogância dos que se sabem 
certos sobre tudo.

Eu e minha irmã juramos nunca abandonar uma à outra. Por 
conta disso, passei a enfrentar nossos pais, sem argumentar, mas 
fazendo o que eu queria. Comunicava-lhes sobre minhas decisões, 
no máximo. Minha irmã chegou à fase do internato médico na 
universidade ao mesmo tempo que um segundo pico de meningite 
demolia o país pelas bases. Os militares no governo do país haviam 
interditado a divulgação de quaisquer informações, mesmo que 
fossem sobre prevenção. Entrevistas proibidas, profissionais de 
saúde e lideranças comunitárias, todos silenciados. Mas como tomate 
maduro, impossível querer que não escorra entre os dedos quando se 
aperta demais. Minha irmã se juntou a um grupo com outras colegas, 
professoras de periferia e estudantes de Jornalismo. Distribuíam 
pequenos folhetos mimeografados descrevendo cuidados básicos 
para evitar a transmissão da doença. Reuniam pessoas que buscavam 
apoio e informação, esclareciam, ajudavam, discutiam, debatiam. Ou 
seja, tudo o que era passível de prisão e muito pior. E o muito pior 
não demorou a chegar. Minha irmã desapareceu e ninguém deu conta. 
Dias. Semanas. Um mês. Dois. Os piores da minha vida. Até então. 
Fragmentos de informação desencontrados chegavam. Pela primeira 
vez, minha mãe ignorou a imaginária autoridade paterna e passou a 
me acompanhar. Delegacia, quartel, ordem pública, cadeia. Horror 
macho e fardado, fedendo a burrice, cabresto e violência. Não gosto 
de ir até essa memória. Cheguei a levar bofetadas, tão familiares 
quanto as paternas. Meu pai não queria ouvir, não quis saber. Bradava 
que o surto de meningite era invenção e, filha dele, minha irmã não 
era mais. Dedo em riste, camisa aberta, debruçado sobre o prato 
do almoço, enquanto o rádio papagaiava a loteria esportiva. Metida 
na baderna, isso sim – ele esbravejava –, mãe solteira, vagabunda 
e comunista. Definitivamente, filha sua, não era mais. Minha mãe 
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silenciou, garantindo os valores familiares. Então, foi minha vez de 
sair de casa, mala na mão, meu sobrinho no braço.

Ironia do regime, meu pai contraiu meningite. Não fui vê-lo, 
apesar dos pedidos chorosos da minha mãe. Até hoje, cogito se ele 
morreu em paz e sem sofrer. Espero, com todas as minhas forças, que 
não, o que me consola um mínimo. Continuei minha procura, conheci 
muitas pessoas na mesma situação. Tive informações precisas sobre 
minha irmã no dia do aniversário de dois anos do meu sobrinho. Me 
lembro de um grande número 2 recortado no isopor, copinhos de 
papel, estouro de um balão, brigadeiros e cheiro de vela apagada. 
Não consegui dar conta. Paralisei. Alguma coisa cimentou um bloco 
em minha memória. Monolito. Travo na garganta. Horror macho e 
fardado, fedendo a burrice, cabresto e violência. Não gosto de ir até 
essa memória. Me aproximei dos movimentos pela anistia e direitos 
humanos enquanto meu sobrinho crescia. E as décadas seguintes 
passaram intensas, exageradas e até felizes. Mas rápidas.

Nossa casa, minha e dele, muitas vezes foi a salvação para quem 
era chutado por famílias e próximos. Ele estudava teatro, eu ensinava 
inglês. Viajamos juntos, saímos. Adotei seus amigos e amigas, fui 
adotada por eles. Durante um ano, um casal de amigas dele morou 
conosco. Conheci tanta coisa. Até ilícitas, as quais me deixavam tão 
feliz. Era como se eu esfregasse na cara de meu pai o quanto eu não 
o considerava, o quanto ele não tinha decisão sobre mais nada. Tive 
namorados. Uma namorada. Nada para sempre, nada que concedesse 
títulos e cargos e relações e direito a palpites. Então um nó começou 
a se apertar. Das pessoas públicas que adoeciam e morriam, passamos 
a pessoas próximas, depois às conhecidas. Depois às amigas. Tempos 
de hospital, visitas, noites de vigília, espera pelo chamado coquetel 
que debelaria imunodeficiências. Participávamos dos grupos de 
discussão e pressão por políticas públicas de saúde, ajudávamos na 
divulgação de informações científicas e decentes, tentando soterrar de 
vez informações falsas, precisamente aquelas plantadas em nome da 
família e de uma ordem social que nunca existiu. Amigos começaram 
a partir. Meu sobrinho recebeu o resultado de seus hemogramas. Ele 
nunca me contou com todas as palavras, não foi preciso. Trocamos 
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olhares com as informações necessárias, e os próximos 14 anos nos 
encontraram inteiros, criando alternativas para viver. Sensação de que 
foram 50 anos, pois tão intensos. Rotina de medicamentos, consultas, 
exames. Quando o vírus passou a se multiplicar em escala irrisória, 
meu sobrinho passou a ser portador apenas. Dias felizes. Outros 
nem tanto, mas vida de verdade, sempre. Nos juntamos às comissões 
que investigavam desaparecidos, e no reconhecimento de sua morte, 
minha irmã voltou a existir. Seu filho, e meu também, começou a ter 
sucesso como ator, depois diretor de teatro. O normal parecia estar 
mudando, nossas marcas pareciam contar nesse mundo. Ele então 
adoeceu, piorou, melhorou, piorou. Hospitais outra vez. Me disse 
que aturaria tudo, dor, tratamentos, efeitos colaterais, mas não a 
perda da lucidez, a alienação do mundo. Na última vez em que nos 
falamos, no hospital, a clareza das ideias começava a abandoná-lo. Me 
pediu que amarrasse seus sapatos, pois tinha medo de tropeçar. Eu 
concordava com tudo. Não sei se ele chegava a pesar 40 quilos. Era 
possível ver o batimento do coração através da camiseta fina, como 
se mais nada houvesse por baixo do tecido, tantas vezes lavado, com 
versos de música já se apagando – cada um sabe a dor e a delícia de 
ser o que é. Dormiu agarrado à minha mão, machucando meus dedos 
por causa dos anéis. Não os tirei, nunca mais, pois era como se meu 
sobrinho tivesse se impregnado ali.

A vida continuou sua corredeira, eu a acompanhei, rápida, 
mesmo que internamente tivesse a sensação de viver em um tempo 
suspenso. Um agora permanente passou a me envolver, nem bom nem 
ruim, mas ali, determinando meus dias. Coisas boas vieram. Lampejos 
de mudanças no limiar me davam a sensação de ter minha irmã e meu 
sobrinho junto a mim. Fui convidada a publicar minhas memórias por 
uma editora pequena e desconhecida. Estranhei o convite a princípio, 
depois o abracei com alegria, pois poderia registrar as cores das vidas 
que me foram tão importantes e que acabaram tão cedo, pela doença, 
pela violência. Pelas duas juntas. Ainda trabalhava nesse projeto 
quando o mundo foi pego num vácuo, como se um aspirador potente 
nos quisesse exterminar. Horror macho e fardado, fedendo a burrice, 
cabresto, e passamos à livre escolha da violência como horizonte 
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político, como estilo de vida. Baque. A editora que publicaria meu texto 
fechou, sem perspectivas de voltar à ativa. Mas continuei a escrever, 
pois eu precisava de um galho para me segurar, por pouco tempo que 
fosse. A película de tempo em suspensão ao meu redor se rompeu e 
eu não quis me afogar naquela corredeira. Não naquela. Redemoinho. 
Quando as pessoas que mais contam morrem, é como se parte de nós 
descesse ralo abaixo em uma fração de tempo ínfima. E perpétua – 
pois hoje, a primeira lembrança das coisas vividas juntos, aquela que 
as ilumina pela primeira vez e as fixa como memória, se deixa ver já 
no lampejo de sua destruição. Mais ou menos como a bomba atômica, 
que imprimiu nas pedras as sombras do que destruiu. Ausências tão 
enormes que se tornam presença. 

Essa presença me deu sustentação outra vez, quando um 
precipício se abriu abaixo do outro e o mundo foi se transformando 
num cenário de ficção científica já meio batido. Máscaras no rosto, 
pessoas isoladas em suas casas, a novidade da situação, emoções ao 
vivo. E quanto mais o cenário tentava nos incluir como personagens, 
mais a negação do real parecia ser a solução. Senti como se, um século 
depois, tudo de ruim tivesse se amalgamado, e a doença riscasse os 
limites da ação, da revolta. Senti que íamos adoecendo, por vírus e por 
uma estrutura social mórbida, a cultuar obscurantismos perigosos. 
Atravessei o século XX sendo atingida pelos detritos dessa cultura 
doente, vendo as tentativas de se chumbar os arco-íris a terra, de 
afundá-los no esgoto. Mas também testemunhei solidariedade e 
delicadeza, tipos de planta que deitam raízes e apontam suas folhas 
em qualquer fresta que se apresente, asfalto ou lama. Brotam. Luz 
explodindo em gotas d’água, não tem chumbo e não tem dejeto 
que a destruam. Continuaremos, aos lampejos, forçando passagem 
através das frestas, cegando pelo brilho. Os vírus se debelam, os 
cacos se colam.

Nesse meio-tempo, minha mãe, muito idosa, adoeceu. Desde 
a morte de meu pai, escolheu morar com a família do irmão, no 
interior. Nos víamos raramente, ela pouco se interessou pelo neto, 
que percebia como uma vítima da degradação moral das duas filhas. 
Visitei-a ainda na casa desses parentes, e a experiência não foi tão 
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ruim quanto eu imaginava que seria – por conta de uma nova geração 
familiar que cresceu e espalhava outros genes, generosos. Transferida 
a um hospital próximo, minha mãe faleceu três dias depois. Nesse 
intervalo, herdei o vírus. Cada um lega o que pode ao futuro, não é 
mesmo? As memórias viraram caleidoscópio. Nesse momento, sinto 
que o passado morreu e que o futuro desaparece. Dezenove. Coroa. 
Corona. Mergulho nas memórias macias, expulso delas para sempre 
as sombras de horror. Desapareçam! Um travo na garganta. Físico. 
Me deixo afundar num vazio tranquilo, sem tempo. Não sei onde 
nem quando estou. Acho que ouço vozes, talvez. Só sei que o céu 
está limpo, apesar dos olhos fechados. Bem-te-vi ao longe, e outro 
adiante. Não me entrego. Me habituei a fincar os pés no redemoinho.



A p e s a r  d e  s e x t a

Um conto de  
Luan Valêncio Coelho

Às terças ela escreve sobre a vida e sobre as coisas que vêm com 
ela. Como não sabe ao certo o que são, acaba por inventar. Pode se 
mexer, isso é um fato facilmente constatado apenas por existir, e como 
disse Descartes, pode pensar, mas isso já foi dito e não lhe interessam 
as coisas que já foram ditas, lhe interessa menos ainda a constatação 
da existência, o que procura, como bem sabemos, são as coisas que 
vêm com a existência, por isso sabe que pode se mexer. Pode sair na 
rua, ou poderia, se tudo estivesse normal, mas como não está, fica 
em casa e por isso escreve sobre o que faria se não estivesse. Correria, 
certamente. Sem razão ou objetivo, correria como se estivesse fugindo 
da morte (não quer falar disso agora), e passaria, certamente, pela 
padaria, mas enxergaria apenas rastros embaçados já que estaria 
correndo sem parar. Se cansaria e voltaria um pouco até a padaria 
(não foi muito longe, já que é sedentária e odeia correr), compraria 
um café e um salgado e comeria. Andaria um pouco mais, pegaria 
um ônibus e iria para o Centro da cidade, onde conheceria alguém 
aleatório com quem trocaria carícias. É o que quer que aconteça, não 
o que aconteceria. De certo seria diferente se tudo não acontecesse 
em sua cabeça. Correria ainda menos do que pensa que correria, se 
cansaria ainda mais e quando parasse na padaria, não há dúvidas de 
que estaria muito suada e cansada e distraída do mundo que, quando 
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pedisse um café, algum funcionário traria à sua mesa e quando fosse 
pegar, derramaria o café quente na roupa dele e na roupa dela e pediria 
desculpa, e o funcionário fingiria que está tudo bem porque o cliente 
sempre tem razão, e o dono da padaria estaria olhando do balcão 
com cara de mau porque sabe que ela sempre vai naquela padaria 
e não iria querer perder uma cliente, mas o funcionário, no fundo, 
estaria cansado de um dia exaustivo de trabalho e quebraria a xícara 
na cara dela se o emprego não estivesse em jogo e tudo isso a faria 
triste e não sairia de sua cabeça até que chegasse em casa e dormisse 
a tarde inteira a fim de esquecer, mas então acordaria de madrugada 
e escreveria alguma bobagem sobre a vida.

Às quartas escreve sobre a falta. Que falta lhe faz a monotonia 
do dia a dia, a correria (ela correria, sabemos disso), a nicotina 
misturada ao frescor do vento, quando, ansiosa, buscava alento na 
calmaria, naquele banco, naquela esquina, naquela avenida estreita 
entre os bares que ia, naquele abraço apertado daquele seu ex-
namorado que lhe aquecia, naquela nostalgia matinal que sempre 
batia durante o dia, mas que não bate mais, porque a monotonia 
tornou-se monótona ao passo que o dia virava dia antes que se 
pudesse aproveitar a noite, e a nicotina ficava impregnada entre 
os espaços estreitos de sua casa como poeira e, como odeia poeira, 
livrou-se da nicotina e livrou-se também dos abraços, porque o toque 
é perigoso na pandemia, não que já não fosse perigoso antes dela, ela 
sabia que sim, é muito sensível e apenas um toque sem carícias nunca 
lhe foi suficiente para preencher o coração. Mas mesmo assim tocava, 
pois, apesar de não preencher, aquecia. Que falta faz a monotonia.

Às quintas não escreve.
Às sextas escreve sobre a morte. E se, de repente, numa crise 

de adrenalina, decidisse que correria, passaria pela porta e, em meio 
à pandemia, sentiria sem máscara o vento soprar seus cabelos, entrar 
em suas narinas, seus olhos, sua boca, seus ouvidos e correria e não 
se importaria e morreria à la Macabéa quando um caminhão daqueles 
que transportam gasolina passasse, e o motorista já estivesse cansado 
e com sono e por isso não a veria, passaria por cima deixando apenas 
um cadáver pela metade e um sorriso e um rastro de sangue que 
cobriria a cidade espalhando euforia. Não se sente bem, sabe disso.  
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É que o mundo está acabando, e sua extensão diminuiu para o tamanho 
de sua casa e sua casa não é muito grande e, bem sabemos como ela é 
sensível, e por causa disso temos que ser compreensíveis e entender 
que, para ela, um abraço bem vívido da morte, apesar de ainda não o 
suficiente, acalenta melhor seu coração do que um abraço do tamanho 
do mundo. A semana está acabando e... A vida continua, apesar de 
tudo. E apesar do peso, sabe que às terças, quando for escrever sobre 
a vida e as coisas que vêm com ela, entre devaneios e desencontros, 
buscará, em vão, ofuscar a constatação de que há alegria.



A s  c o i s a s  n u n c a  m a i s  s e r ã o 
a s  m e s m a s  ( q u a n d o  a s 

c o i s a s  v o l t a r e m  a o  n o r m a l )

Um conto de  
Eduardo Xavier Costa Andrade

Ela acorda. Cedo, mais cedo do que o normal, com o sol ainda 
escondido no horizonte e o orvalho acumulado por cima da cidade. 
Ela abre os olhos e alcança o celular na mesa de cabeceira. Não, má 
ideia. Ela se estica na cama até sentir os músculos estendidos se 
encherem de sangue, então se levanta e repete o procedimento em 
pé até cada ponta do corpo estar desperta e preparada. Ela caminha 
sem pressa até o balcão da cozinha, abre gavetas e prateleiras e 
prepara o desjejum. Café preto, torradas, abacate, o que ela tiver 
vontade, e o resultado é um café da manhã farto, sem economias. 
Ela leva tudo para a mesa encostada na janela do vigésimo andar 
e com vista para avenidas que ainda dormem. Não há pressa para 
comer, cada garfada é um prazer simples. A comida desaparece na 
medida em que o sol nasce. Alimentada e satisfeita, ela olha para 
o relógio, quase esquecido, e se pergunta o que fazer com o tempo 
livre. A indecisão dura pouco: ela vai ler um livro, literatura brasileira 
contemporânea. Ela lê de pernas cruzadas, protegida do frio da 
manhã pelo roupão de algodão, com a pele envolta pelo silêncio do 
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apartamento moderno e branco. O tempo passa, o céu está claro e 
limpo, e ela vai para o trabalho – isto é, troca a mesa da sala pela 
mesa do escritório. Ela liga o notebook e, em alguns cliques, tem a 
sua frente aberto o processador de texto. Ela não checa as notícias ou 
e-mails, ela não confere novidades nas redes sociais, ela não assiste 
a vídeos de reality show no aplicativo de mensagens. Ela apenas 
trabalha, sem dúvidas, sem desculpas. Em paz, em silêncio e em 
plena concentração. Palavras fluem, formam ondas e rios. Os rios se 
encontram e deságuam no mar. As horas desaparecem do relógio, o 
sol está no topo do céu e todo o orvalho já evaporou. E ela abaixa a 
tela do computador para pensar no almoço. Os armários de comida 
continuam cheios de pacotes fechados, a geladeira continua cheia 
para qualquer necessidade. Ela cozinha com vontade, ela come sem 
pressa, ela observa a cidade em movimento. Há barulhos de motores, 
buzinas, vozes, mas eles chegam até ela apenas através do vidro 
fechado, e ela continua selada em seu abrigo, com o mundo a uma 
distância segura. Ela volta ao computador por mais algumas horas 
e, antes do crepúsculo, ela decide que por hoje já chega, é suficiente. 
Ela desliga o notebook sabendo que só irá ligá-lo novamente no dia 
seguinte. Ela se exercita, ela lê livros, ela ouve músicas. Ela assiste a 
algum filme, estrangeiro ou nacional, desde que denso e profundo. 
E quando decide dormir, está cansada, mas não realmente cansada. 
Ela está, simplesmente, satisfeita – mais uma vez. E seus olhos 
se fecham rápido quando sua cabeça toca o travesseiro. A cidade 
permanece distante, brilhando no escuro com milhares de pequenas 
luzes piscando para o universo, e ela adormece.

Ela acorda, vira de um lado para o outro na cama de casal, 
passa as mãos pelos lençóis vazios, aperta uma perna contra a outra. 
É cedo, mais cedo do que ela geralmente acorda, mas ultimamente 
ela tem acordado antes mesmo de o despertador tocar, e ela continua 
a rolar pela cama sentindo nada além do próprio cheiro. Ela alcança 
o celular, mas não vê notícias, nem vídeos. Ela já sabe o que quer 
antes mesmo de ligar a tela, e confere as mensagens na esperança de 
ter recebido a resposta que queria. A resposta é de alguém que ela 
está conversando e que pode dar em algo. Há regras que ela deveria 
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cumprir, mas ela não quer mais cumprir regra alguma, e ela o chama 
para casa. Ele aparece com um vinho, mas ela não bebe. A conversa 
é travada. Não, ela apenas demora um pouco para se lembrar de 
como colocar uma palavra na frente da outra, mas ela lembra.  
O sexo é estranho. Ele é diferente do que parecia nas conversas, e a 
pele tem um cheiro que não é bem perfume. Que não é exatamente 
ruim, que não é bem familiar. É o cheiro de um metrô vazio ou de 
uma floresta em decomposição. Em cima dela, ele não faz barulho 
algum. Encarando o teto branco, ela ouve o silêncio do orvalho nas 
superfícies antes de o sol nascer. Ela chega ao orgasmo, mas seu gozo 
é mecânico, previsível. Ele oferece um cigarro, mas ela não fuma. 
Não, dessa vez ela fuma. Eles conversam pelas beiradas, escapam da 
fissura no centro que afunda qualquer assunto. Ela quer companhia. 
Ela não quer que ele durma com ela. Ele vai embora. Ela se levanta e 
troca a roupa de cama. Enrolada no lençol, ela espera o sono chegar, 
e ela adormece.

Ela acorda com sono, cedo demais, mas não consegue voltar a 
dormir. Ela carrega o corpo até a cozinha, abre as prateleiras ainda 
cheias e descobre que o café acabou. Ela abre o armário à procura 
de roupas, e os cabides correm de um lado para outro como em um 
truque de mágica. Ela decide por algo que acaba não conseguindo 
usar, os elásticos sufocam a pele, e ela troca por algo que a permita 
respirar. O elevador está vazio. A loja está fechada. Não, há uma 
pequena janela aberta. Olhos aparecem por trás das grades, ela pede 
pelo café e paga sem encostar na máquina do cartão. Ela volta para 
casa, ela toma um banho. Esfrega as orelhas, os dedos do pé, passa 
sabonete pelas pontas do corpo. Ela veste o roupão branco e está 
limpa. Ela caminha até a cozinha e percebe um cheiro. O pacote de 
café está em cima da pia. Ela se aproxima, pega-o com a ponta dos 
dedos e o lava com esponja e sabão. Quando o café está pronto, ela 
vai direto para o computador. Ela trabalha. Ela mantém a xícara perto 
das mãos, ela derruba a xícara, e o café desliza pela escrivaninha 
branca. Ela corre até a cozinha para buscar um pano. E ela sente 
o mesmo cheiro. Ela confere se é o pacote de café, mas não é. Ela 
segue o cheiro com fungadas fortes, até chegar à área de serviço. 
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O lençol ainda está no cesto, e ela o coloca na máquina e a liga.  
O cheiro desaparece. O apartamento está silencioso novamente.  
O café continua imóvel em cima da escrivaninha. Ela passa um pano, 
mas nada fica limpo. Ela escreve palavras na tela branca, ela coloca 
uma palavra na frente da outra, sua tela está cheia de palavras. O céu 
está escuro e ela percebe que está cansada. Os carros deslizam pelas 
avenidas escuras, com seus faróis acesos guiando-os como lanternas, 
e não há um rosto discernível na distância. Ela quer dormir. Sua cama 
está vazia, mas ela prefere assim, e ela adormece.

Ela acorda com o celular tocando. Sua mãe está ligando.  
O toque estridente bate nas paredes brancas e a atinge em dobro. 
Seu pai está ligando. O celular está distante, seus músculos não 
alcançam. Seu avô, sua avó, eles estão ligando. Seus dedos agarram o 
telefone. É engano. E ela não tem nem certeza se acordou. Ela volta 
a dormir. Ela acorda com o peito pesado, com um silêncio no meio 
dos pulmões que a afunda pelas fissuras, ela tenta se mexer e não 
consegue. Quando volta a dormir, sonha com o mar. Palavras formam 
ondas. As ondas atingem a praia e deslizam areia acima. Seus pés 
estão molhados, sua pele está salgada. O som das ondas a atinge uma 
última vez e desaparece no ar. Ela olha para o mar e ele está imóvel, 
em silêncio, impossível. Seus dedos estão congelados, sua pele está 
fria. Ela acorda com dor de garganta. Dor de cabeça. Dor no corpo. 
Pele quente, febre. Ela está sonhando. Ela não está sonhando. Ela 
acorda encharcada de suor, levanta da cama em um salto e corre 
até o banheiro. Ela liga a luz branca e encara o próprio rosto. Ela 
está úmida, mas não está fria. Sua garganta está seca, mas não está 
doendo. Ela entra no chuveiro e toma um banho gelado. Na cozinha, 
prepara um café quente. A cidade acordou e faz barulhos, mas ela não 
ouve, seus ouvidos estão cheios de água. Ela trabalha sem almoçar. 
Descansa sem pensar. Está com sono, mas não consegue dormir, há 
algo duro preso dentro do crânio, bem no centro, e ela se vira de um 
lado para o outro até o cansaço ganhar. Ela fecha os olhos. Ela ouve 
um barulho. Ela abre os olhos e não ouve nada. Ela se levanta, abre os 
armários e abre um vinho. O álcool deixa o sangue fino, enfraquece 
a mente. O cansaço ganha. Ela adormece.



125<<  Sumário

Ela acorda confusa. A cabeça está pesada, o pescoço está duro. 
Na cozinha, ela percebe o mesmo cheiro. Ela vai direto para o lençol 
estendido na área de serviço e o joga no lixo. Ela toma o café em 
silêncio, protegida pelo vidro da janela. Os carros cortam uns aos 
outros, gritos batem no vidro e somem no ar. O notebook já está 
aberto, mas ela não se lembra de ter o deixado aberto. As palavras se 
embaralham no processador de texto, ela não entende mais palavras. 
Palavras são vazias, insignificantes. Insuficientes. Ela está cansada, 
sua mente está cansada, seus olhos insistem em fechar. Ela encosta 
a cabeça na cadeira e dorme. E sonha. Ela anda por uma floresta de 
troncos podres e folhas secas. Suas pegadas quebram galhos e ecoam 
no silêncio. Há um cheiro impregnado no ar, como se não existisse 
vento. O sol não se move há horas, e ela alcança a beira de um rio. 
Há um barulho por trás do ar estagnado. O barulho vem do rio, 
mas não é de água. A água está imóvel, parece vidro. Ela aperta a 
orelha contra o vidro e percebe que ouve carros. Ela olha através da 
água e vê a cidade. Ela estende o braço, abre a mão, mas seus dedos 
batem no vidro e desaparecem no ar. Ela acorda. Ela está na frente da 
escrivaninha, na frente da tela branca cheia de palavras. Um gosto de 
estômago incomoda a garganta, ela caminha até a cozinha e prepara 
mais café. Ela percebe o mesmo cheiro. Não, não é o mesmo cheiro, 
não pode ser o mesmo cheiro. Ela procura pela fonte do cheiro, ela 
não devia ter deixado ninguém entrar. Ela confere os lençóis e a 
cama à procura do cheiro, ela não vai deixar mais ninguém entrar. 
Ela varre o apartamento com o nariz erguido: o cheiro vem por baixo 
da porta. Ela abre a porta e olha para cada ponta do corredor vazio.  
O elevador está parado, o chão está limpo, a luz está branca. Ela 
fecha a porta e cobre o vão com mais uma toalha. Ela volta para a 
tela do computador e escreve. Suas palavras correm de um lado para 
outro como em um truque de mágica. Quando ela para, não sabe o 
que escreveu. Ela não consegue mais escrever, ela precisa dormir. 
Ela deita na cama. Ela adormece.

Ela acorda. Há duas metades dela conversando. Ela prepara 
o café, mais café. Há um certo pré e um pós nos últimos tempos. 
Ela come em silêncio. Ela está se deixando para trás. Ela precisa 
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deixar. Como sobreviver? Nem todas suas partes alcançarão a linha 
de chegada. A tela branca do computador a espera, e ela trabalha. 
Carros buzinam, pessoas gritam, ela não ouve, o silêncio bate nos 
cantos do apartamento e a atingem em dobro. Ela tem um corpo 
cheio de cicatrizes que não sabe de onde vieram, que não quer saber. 
Cada uma arrancou parte de si. Tudo que marca o mundo também 
a marca. Ela apaga palavras, troca-as por outras. Ela é insuficiente. 
Ela percebe o cheiro. Não, o cheiro já está lá, o mesmo cheiro. Ela 
corre até a sala e aperta mais uma toalha no vão da porta. O cheiro 
não vem da porta, vem da janela. Ela aperta a testa contra o vidro 
e cheira. Ela abre a janela, ela olha para baixo, ela sente o cheiro.  
O que existe uma vez nunca deixa de existir, apenas reverbera no que 
segue em frente e a atinge em dobro. Uma dor de cabeça a atinge no 
centro do cérebro. O cheiro entra pelas narinas, bate em seu interior 
e a atinge em dobro. Ela tenta escapar pelas beiradas. Ela perde o 
equilíbrio e cai no mar. As ondas estão imóveis e impossíveis. Sua 
pele está úmida, sua pele está salgada. Ela respira e enche os pulmões 
de água. Ela está cheia e sem espaço. As paredes brancas a apertam, 
os elásticos a machucam. O cheiro enche o apartamento, alcança cada 
ponta do corpo. Ela está sem ar, ela quer acordar, mas ela adormece.

Ela acorda, e a cidade está vazia, o sol prestes a nascer. Na 
meia-luz da aurora, o tempo é uma avenida vazia, circular. Suas 
estradas não levam mais a lugar algum. Ela caiu pelas fissuras do 
asfalto e sente apenas a vibração dos motores imóveis, ligados e 
sem ter para onde ir. O relógio gira em falso, os ponteiros paralisam 
ondas, abafam barulhos, instauram o silêncio. Ela queria poder perder 
tempo, jogar tempo fora, esquecer a hora. Mas o tempo mora dentro 
de si, atinge seus oceanos e os transforma em vidro. As montanhas 
de letras que ela criou estão no horizonte distante. Cada palavra é 
uma relíquia, bela e inútil. Ela as observa como monumentos de um 
país estrangeiro e extinto. Não terão mais uso algum. Ela percebe o 
cheiro, mas ele não mais a incomoda. Ele se espalhou pelas partículas 
de silêncio acumuladas por trás do vidro. Ele aperta sua pele como 
roupas justas e ela o aceita. As embalagens fechadas continuam 
fechadas. Seu abrigo hermético nunca passou de tentativa, de ilusão. 
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Ela caminha pelo apartamento, ela está na floresta. Ela sente no 
pulmão o silêncio da decomposição. E o que a atinge apenas ecoa por 
instantes antes de desaparecer no ar. Passado e futuro se embaralham 
no mesmo truque de mágica. O sol já nasceu, mas a cidade continua 
vazia. E ela adormece.



B i p e

Um conto de  
Rogério Kiefer

A mãe deve estar lá fora, preocupada, andando de um lado para o 
outro, brigando com as enfermeiras e com o pai, que não sabe o 
que fazer. Ele nunca sabe – é o que ela repete e repete e repete. Será 
que os dois estão na sala de espera? Ou os médicos exigiram que 
aguardem por novas notícias em casa? O hospital é ambiente de 
risco, perigoso para alguém com mais de 70.
Perigo!
Meu Deus: não sei há quanto tempo estou aqui, e o fato é que a 
mãe e o pai nunca apareceram. Eles podem estar na cama ao lado 
ou lá embaixo, nos quartos de internação. Sem a merda do tubo na 
garganta, eu poderia berrar e chamar. Isso se eu conseguisse o fôlego 
suficiente para o grito, o que parece cada vez mais difícil. Pior: a mãe 
pode não estar lá fora – nem em casa nem no hospital. Na infância, 
acordava de pesadelos terríveis. Chorava, gritava e ela aparecia em 
segundos para saber o que era. Nunca tive coragem de contar. Em 
vez disso, fingia ter esquecido as imagens da casa em chamas e os 
dois presos na sala. Meu maior medo era contar o sonho e atrair a 
tragédia.
Melhor afastar esses pensamentos agora mesmo. Os batimentos 
cardíacos precisam estar sob controle e as emoções, dominadas. Lutar 
contra os fantasmas é vital. Mas como manter a calma preso dentro 
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da minha cabeça? O tédio, que poderia diminuir a intensidade dos 
meus pensamentos, parece amplificar a zoeira que se instalou por 
aqui. Esse barulho infernal dos monitores não para. As luzes piscam 
e gritam que estou um pouco pior a cada dia! Que inferno é isso aqui.
E que paraíso pode ser isso aqui também! Ontem a enfermeira 
chegou sorrindo. Ao menos era o que diziam os olhos levemente 
apertados pelo movimento das bochechas, aparência típica de quem 
vê ou lembra algo bom. Torço para que a reação seja resultado dos 
meus monitores. Mas ela também pode estar se lembrando dos filhos 
que ficaram em casa, de um beijo qualquer, das páginas de um livro 
ou do episódio da novela.
Não importa: os olhos sorridentes da moça – acho que se chama 
Fernanda, mas pode ser a Júlia ou a Mônica – alegram o momento. 
Tenho algo diferente para pensar. Nada de imaginar um destino 
trágico para pais e amigos. Não é hora de sofrer ou contar mais uma 
vez a quantidade de bipes que me mantém vivo.
Vou chamá-la de Fernanda e imaginar que hoje é um dia feliz. Não 
importa o porquê. Se alguém pode estar alegre, há uma saída para 
isso tudo – e essa saída não passa pelo necrotério.
Ou passa?
A alegria de uns não é a redenção de todos. Agora mesmo, aquela 
dor nas costas que me acompanha há dias – talvez semanas, quem 
sabe meses – voltou. A pressão nos ossos e nervos chega aos poucos. 
No início lembra um torcicolo. Depois desce pelas costas, chega aos 
quadris, sobe rápida até a nuca, alcança o peito e os ombros.
A coluna está me matando!
Penso isso e dou uma gargalhada antes de fechar o raciocínio com os 
três pontos de exclamação que a dor merece. A bem da verdade, dar 
uma gargalhada é um modo de dizer. Mesmo que o tubo não estivesse 
aqui, meu desânimo impediria qualquer sorriso. Seguro a exclamação 
também porque não é a dor que está me matando. Em vez disso, luto 
com uma porcariazinha de um filamento de proteína que não pode 
nem ser chamado de bicho. Uma merdinha insignificante, que não 
estou sendo capaz de derrotar. Preferia desconhecer a realidade, mas 
tenho as informações armazenadas em algum canto inexpugnável 
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do cérebro. Já tentei apagá-las – sem sucesso. Sei que meu pulmão 
sofre e que bombas em forma de coágulos podem estar passeando 
por minhas artérias. Mas a Fernanda – ou a Júlia ou a Mônica – sorri 
– e penso com saudade do futuro.
Então a dor aperta e imagino o que seja o inferno.
E assim passam as horas.
Mas a realidade é aqui e agora. Duas vozes femininas – uma na 
cabeceira, outra fora do meu campo de visão – concluem que mereço 
um alívio. Aplicam algo no meu soro e a dor começa a partir. Que 
maravilha é esse momento! O mais caro dos vinhos, o melhor sexo 
– nada é mais reconfortante do que a droga que desliga um a um 
cada nervo amarrado a essa maldita dor.
Se eu pudesse, Fernanda, agora mesmo sentaria na cama e retribuiria 
seu sorriso redentor e esse medicamento que afasta minhas dores 
com o mais carinhoso dos abraços. Mas não é possível. Além da 
imobilidade dos remédios, a vergonha é um obstáculo intransponível. 
Estou nu sob uma camisola fininha e qualquer movimento pode me 
deixar exposto. E minha virilidade dos 33 anos não anda lá essas 
coisas, como você pode ter percebido na hora da limpeza do paciente 
– eu, no caso.
Do meu ponto de vista, a cerimônia é deprimente e cheia de vergonha. 
Você e algum colega passam pedaços de gaze úmidos nas minhas 
pernas e braços e peito e costas e barriga. Aí a mão desce pelo meu 
ventre e chega perto do pênis, que agora parece um apêndice inútil, 
nada além de um trabalho extra para quem já tem tanto a fazer nesse 
ambiente ocupado por rostos desconhecidos e inertes, totalmente 
dependentes das Fernandas e Mônicas e Júlias.
A ideia mais estúpida me alcança nesse momento. Que venha uma 
ereção! Talvez haja nesse desejo apenas uma expressão de vaidade. 
Me envergonha ser visto assim, com o pênis caído sob o próprio peso, 
jogado de um lado para o outro por mãos distraídas, percebido como 
um incômodo a mais na rotina de limpeza dos pacientes. Gostaria de 
surpreender a todos com minha potência e força. Mas não é apenas 
isso. Anseio também por um sinal que indique a presença de vida 
em meu corpo para além das dores. Sangue nos corpos cavernosos 
seria uma manifestação de valentia.
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Não vai ser dessa vez. O banho acabou sem surpresas ou milagres 
e estou novamente sozinho, preso na teia das sinapses que não 
descansam jamais. Como eu peguei essa doença? O que eu fiz de 
errado? Quem tem culpa? Por que não resolveram isso tudo de forma 
mais rápida? Uma dose de ódio viria bem a calhar no momento.
Mas o medo está à espreita e supera o ódio. O bipe de um monitor 
parece estar acelerado e penso no fim. Não acredito em Deus ou no 
diabo, em paraíso ou no inferno. O último bipe será o fim de tudo, a 
extinção da minha carga hereditária, essa salada de genes que herdei 
do pai e da mãe. Se ao menos eu tivesse filhos e netos e bisnetos e 
tataranetos, minha presença seria quase eterna – mais e mais diluída 
a cada geração, mas ainda presente. 
Que ridículo pensar nisso. Imagine daqui a duzentos anos um 
moleque ter que usar pomada com corticoides para tratar o problema 
de pele que acompanha a família desde tempos imemoriais! Ou 
passar vergonha na juventude com o rosto cheio de espinhas! Quando 
pensamos na posteridade, a ideia de grandiosidade é inescapável. 
Mas sejamos francos: na maior parte das vezes a vida eterna vai ser 
resumida à transmissão de alergias, problemas de saúde, manchas 
e manias! Os descendentes que sofram com nossas imperfeições.
O bipe segue acelerado e penso que não vale a pena lutar mais por 
conquistas tão estúpidas. A esperança se foi e estou pronto para a 
cova e as flores e o choro. Ao mesmo tempo, também posso dar 
uma guinada na vida, dedicar os anos que me sobram a ser alguém 
melhor. Quem sabe eu não faço algo grandioso? Preciso apenas de 
tempo. Mas o bipe corre cada vez mais e as luzes piscam tanto que 
me deixam enjoado. Cadê a Fernanda e seu sorriso quando mais 
preciso deles? E a médica? E a mãe? E o pai? Ou pelo menos que me 
deem mais doses daquele remédio de agora há pouco. A dor está por 
perto e a confusão tomou conta dos meus pensamentos. O fim será 
isso? Uma algazarra de sons e luzes e medo e solidão?



B o m  d i a ,  C l a r a

Um conto de  
Natália Martinello Willemann

Clara acorda em sua cama e não consegue se mexer. Tenta 
mover suas pernas, mas sente como se elas estivessem presas 
no colchão, seus braços e mãos estão muito pesados e apenas o 
pensamento de mexê-los já causa dor. Ela está presa. De novo.

Está deitada de bruços na cama, portanto, seus olhos estão 
encarando uma parte do quarto e, pelo menos assim, consegue 
ver o que está acontecendo ao seu redor. Na verdade, nada muito 
empolgante, é apenas um quarto, mas conseguir enxergar algo com 
nitidez a faz sentir um pouco mais confortável.

Todos os seus ossos doem e sente como se seu sangue tivesse 
sido substituído por algum tipo de metal pesado, isso faz com que 
seja impossível que ela faça qualquer outra coisa que não seja apenas 
ficar imóvel esperando que essa sensação vá embora.

Seu alarme finalmente toca. Ela acordou em agonia antes 
mesmo de ele tocar. Ela precisa se levantar, tomar um banho, comer 
alguma coisa, pegar seu computador e começar a trabalhar. Lembra 
que tem uma reunião logo pela manhã, mas ela não consegue nem 
ao menos se mover para alcançar o celular e desligar o alarme que 
continua tocando. Então, ela apenas fica ali esperando que ele 
eventualmente pare de anunciar que mais um dia começou.
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Sua irmã entra no quarto reclamando do barulho: “é a terceira 
vez nessa semana que eu acordo mais cedo por causa do seu alarme 
e tenho que vir até o seu quarto desligá-lo porque você não consegue 
sair da cama na hora!”. Sim, é a terceira vez nessa semana que ela 
acorda se sentindo assim, mas por algum motivo, hoje está ainda 
pior. Está ficando pior a cada dia que passa.

Sua irmã apenas desliga o seu alarme sem dizer mais nada, 
e Clara fica apenas ali parada esperando que consiga mexer o seu 
corpo novamente. Sua mente, por outro lado, está se movendo muito 
depressa e ela não consegue acalmá-la. Ela queria que fosse fácil 
apenas fazer a mente parar, mas não é.

Clara escuta seu pai se levantando no quarto ao lado. Ele perdeu 
o emprego quatro meses após o início da pandemia, e mesmo quase 
um ano depois, ele ainda não consegue acordar mais tarde do que 
estava habituado. Ele trabalhava em uma fábrica de veículos há vinte 
anos, com o início das restrições e isolamento vários funcionários 
foram mandados embora, inclusive seu pai, que apesar de trabalhar 
lá há certo tempo já estava aposentado e tinha uma certa idade.

Ele vive como se tivesse que sair para o trabalho, e Clara 
consegue enxergar que ele está perdido e procurando desespera- 
damente algo útil para fazer. Sem sucesso, todos os dias ele acorda 
às 7h da manhã, coloca uma roupa que usaria para trabalhar e vai 
para a frente da televisão esperar o tempo passar.

Clara vê uma vela do outro lado do quarto. Ela a acendeu na 
noite passada e magicamente a chama ainda está acesa. Ela vê a chama 
dançando e isso a faz pensar em uma igreja com muitas pessoas dentro, 
todas elas estão com velas em suas mãos. Elas rezam porque alguém 
está morto. Tantas pessoas têm morrido ultimamente, todo mundo 
morre. Esse é o momento em que se dá conta de que todas as pessoas 
que um dia ela conheceu vão eventualmente morrer.

Clara vai morrer. Ela tem tanto medo de morrer e talvez isso 
seja uma parte do problema. Ela tem tanto medo da morte que evita 
viver, assim, não seria tão ruim quando ela viesse, mas, ao mesmo 
tempo, sente que passar um ano e meio trancada dentro de casa 
também não é a melhor maneira de esperar a morte chegar.
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Na verdade, ela não quer morrer, mas ela também não quer 
viver. Quando diz isso para a sua irmã, esta sempre diz: “tente fazer 
uma videochamada com seus amigos, combinem uma festa on-line, 
ache uma razão para acordar todos os dias”. O problema é que ela 
já achava extremamente difícil ir para festas presencialmente, uma 
on-line seria muito pior.

Clara não quer fazer planos porque não sente vontade de fazer 
nada, mas se obriga a fazê-los porque sabe que em algum momento 
da vida ela iria querer fazê-los, mesmo se não pudesse ver seus 
amigos pessoalmente. Ela sabe que deveria querer vê-los, conversar 
e quem sabe falar desses sentimentos, mas apesar de todos estarem 
trancados dentro de casa, parece que, pelo menos dentre eles, Clara 
é a única que não está lidando bem com isso. Sente que está presa, 
não apenas dentro de casa, mas dentro dela mesma. É muito difícil 
se divertir quando, na realidade, você não quer se divertir.

Todo dia é uma luta consigo mesma, todo dia é difícil levantar 
da cama e fazer coisas simples, que antes pareciam ser automáticas, 
se tornaram praticamente impossíveis. Seu quarto e a sua posição 
não mudam enquanto todos esses pensamentos estão atravessando 
sua mente.

Consegue escutar sua irmã se arrumando para começar a 
trabalhar no pequeno escritório que ela montou dentro de casa para 
que conseguisse se concentrar sem interrupções. Nem ao menos isso 
Clara conseguiu fazer. Ela trabalha na pequena mesa que fica no seu 
quarto e, às vezes, até na cama.

É possível ouvir a chaleira gritando lá da cozinha, pois a água 
começou a ferver. Nos momentos seguintes, um cheiro do café sendo 
passado toma conta do ar e Clara quer desesperadamente se levantar 
e ir até a cozinha tomar café da manhã com ela, mas não tem forças. 
Se sente tão cansada o tempo todo, está cansada de estar cansada 
e tem tido muita insônia ultimamente. Já tentou de tudo, mas nem 
os remédios para dormir têm a mantido adormecida a noite inteira.

No meio da noite a sua cabeça só consegue encontrar motivos 
para se manter acordada, e o que a distrai um pouco de todos esses 
pensamentos ruins é ficar olhando para a lua, então quando ela não 
aparece no céu ela não tem nada que a conforte. A lua tem esse jeito 
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estranho de fazer com que ficar acordada a noite toda soe romântico, 
e até a faz pensar que na verdade tudo isso não é tão ruim. Mas 
quando está tudo escuro e a lua não aparece, a única coisa sobre a 
qual consegue pensar é como o mundo pode ser desagradável e quão 
difícil é apenas viver nele.

A parte engraçada disso tudo é que Clara não tem medo do 
escuro, na verdade, tem medo da luz. No escuro pode apenas não 
se mexer porque não tem forças para fazer isso e as pessoas não vão 
nem notar, pode deixar as lágrimas caírem porque elas estão muito 
pesadas dentro dos seus olhos e pode ficar na cama porque é a única 
coisa que consegue fazer agora.

Na luz todos conseguem enxergar o que está acontecendo e 
esperam que consiga fazer algo a respeito de como está se sentindo 
e apenas “pare de ficar triste e viva a vida, seja feliz”. Mas ela não 
tem forças para simplesmente ignorar tudo o que sente. 

As pessoas a chamam de dramática e dizem que não está se 
esforçando para se sentir melhor, que ela mesma se coloca para 
baixo, que não há motivos para se sentir tão triste, afinal, apesar 
de estarmos vivendo uma pandemia global ela não perdeu nenhum 
parente ou amigo, não perdeu seu emprego, tem uma casa e comida 
na mesa enquanto tantas pessoas perderam tudo. Isso a faz sentir 
ainda pior porque não existem motivos aparentes para que se sinta 
assim, mas ela sente.

Ela se sente triste faz tanto tempo que não tem certeza se será 
capaz de sentir alegria e prazer de novo. Na verdade, nem lembra 
muito bem como é se sentir assim, então, não tem como querer sentir 
algo que não se tem mais muita certeza de como é. Como quando 
você fica resfriado e não consegue mais respirar pelo nariz, você tem a 
sensação de que não conseguirá mais respirar normalmente de novo.

A este ponto já está atrasada para o trabalho e quase na hora 
da reunião que teria pela manhã. Mas ela não se importa, não se 
importa com mais nada. Ela tenta mover as pernas mais uma vez e 
tenta arrastá-las para fora da cama, mas é impossível. Tudo dói, seus 
pensamentos a machucam, seu corpo está pesado e começa a chorar 
muito já que é a única coisa que consegue fazer agora.
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Clara consegue escutar a sua irmã fechando a porta do 
escritório. Sua irmã não quis dizer mais nada, mas Clara sabe o que 
ela diria se viesse no seu quarto mais uma vez: “tente agir como 
uma pessoa normal, pelo amor de Deus! Tome um banho, coloque 
roupas decentes, coma algo, dê uma caminhada pelo jardim, ligue 
para seus amigos e, por favor, pare de chorar. Você não tem motivos 
para estar assim triste”. 

É o mesmo discurso todas às vezes, mas o ponto é que Clara 
não quer sair de casa ou falar com alguém, se não ela teria que 
agir como uma pessoa normal, como sua irmã diz. Teria que fazer 
tudo isso e ainda sorrir e fingir que está bem o dia todo, quando só 
consegue pensar em coisas para não sorrir. Teria que agir como uma 
pessoa normal, esconder a dor, esconder a tristeza porque o mundo 
não está pronto para uma pessoa que fica triste o tempo todo.

As lágrimas caem e Clara não tenta segurá-las, apenas deixa 
que elas caíam. Consegue sentir seu travesseiro ficando molhado, o 
choro fica cada vez mais intenso e só é capaz de pensar sobre como 
ela não quer ter que levantar e lidar com o dia. Quer apenas ficar 
ali chorando e esperando o tempo passar, a noite eventualmente 
chegaria e ela se sentiria um pouco melhor.

Seu telefone toca, consegue enxergar de longe que é sua mãe 
ligando. Ela é enfermeira e está trabalhando no hospital agora. 
Provavelmente sua irmã a contou algo e ela quer ter certeza de que 
Clara não está tão mal como sua irmã descreveu. Ela deixa o telefone 
tocar, não se sente forte o suficiente para fingir que se sente bem.  
O telefone para e ela tenta ligar novamente, sua mãe não desiste fácil, 
mas Clara não liga, e eventualmente ela também não vai mais ligar.

Clara chora ainda mais e não consegue se controlar. Seu corpo 
está querendo colocar para fora tudo de bom que já esteve dentro 
dele. Por que ela tem que cuidar desse corpo se ele não cuida dela? 
Suas mãos começam a tremer, ela sente frio e está ficando cada vez 
mais difícil respirar.

Finalmente consegue se mover e se sentar na cama, mas seu 
corpo parece estar fora do controle. Está tremendo muito, suando e 
não consegue controlar nada disso. Tenta olhar para todas as coisas 
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que estão ao seu redor para se distrair dessa situação. Cortinas, 
paredes, flores, travesseiro, seu troféu da competição de natação, a 
coleção de canetas em cima da mesa, as fotos da família e dos seus 
amigos penduradas na parede, o cheiro da chuva que cai lá fora, uma 
pequena aranha andando no teto e construindo uma teia. Ela tenta 
respirar devagar e começa a se acalmar um pouco.

Quando se sente assim parece que ou o mundo para ou ele se 
move muito depressa e a única coisa que quer é que essa sensação 
vá embora. Eventualmente vai, mas até lá, é muito difícil apenas 
estar viva, mas até nos piores dias, ela tem que continuar vivendo e 
lidando com a sua vida, tem que se levantar e começar a trabalhar. 
Ela poderia ligar para o seu chefe e dizer que não vai trabalhar porque 
está gripada, mas não pode ligar e dizer que não vai trabalhar porque 
está muito triste, isso não é aceito.

Então ela respira fundo várias vezes e ainda que não se sinta 
cem por cento bem, tenta forçar um sorriso, move seus músculos 
pouco a pouco e com muito esforço, finalmente consegue sair da 
cama. Nota seu corpo tentando se acostumar com a ideia de que 
tem que se mover, é muito difícil, mas no fim, ela consegue. Todos 
os seus músculos se contraem se recusando a querer enfrentar o dia, 
mas passo a passo ela chega à porta e ainda muito relutante, sai do 
quarto para começar o dia.



C a f é  d e  m i n g o l a

Um conto de  
William Wollinger Brenuvida

O futuro na/da pesca era incerto para Alcindo João, pescador 
de cocorocas. No passado, ele dizia, garganteava aos quatro cantos 
do bairro, que matara dezenas de tintureiras, lá longe, bem lá longe, 
quase na costa da África.

– Era mar, tanto mar, que salgava os olhos só de pensar. Era 
tão, tão longe, que a gente nem se lembrava da terra. E aqueles peixes 
do demonho só esperando a gente dormir um instantinho para fazer 
filé da gente. – Tagarelava, Alcindo, entre uma caipirinha que passava 
e um conhaque a talagada.

– Tu mataste é mangona, ô mandrião, bem aqui na beira da praia, 
deixa de inventar côsa, sô mazanza. – Gritava outro ali bem perto.

– Tu não te cuidas não, ô tolão, ô côsa tansa, um dia desse tu 
é que vira peixe. – Arrematava outro.

Alcindo João olha ao redor, o bar estava socado até a boca. 
Fumaça dos cigarros, algazarra, música e falaçada, e muita bebida. 
Eles falavam de tudo, numa repetição de temas de sempre, mesmo 
muito antes de eles estarem ali, a maioria gente da pesca, carcomidos 
pelo tempo, piores que Jonas saídos da barriga de um grande peixe, 
jamais uma baleia. Alcindo ensaia um voo. É hora de seguir pra casa. 
O corpo franzino ainda guardava lembrança dos braços do mar novo.  
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Cambaleia duas mesas. Ensaia um discurso. Desiste. A porta da rua é 
serventia da casa, após o penduricalho recorrente. Na rua um carro de 
som anuncia a próxima etapa da vacinação do novo coronavírus. Ele 
se olha novamente. Está fraco. Peixe não tem. Dinheiro tá escasso. 
O fígado já foi pro espaço. Dizer para mulher as coisas de sempre. 
Não dá mais.

Maíra, a mulher, o aguarda, ela guarda a posição das Helenas da 
música poeticamente estilizada. A casa é um cubículo bem organizado 
e confortável, quentinha no inverno, arejada no verão, defendida de 
noroeste, alegre no sol do nordeste. No fogão, a sobra do almoço. 
Alcindo nem passa perto da comida.

– Viu o repórter hoje, Alcindo? Muita gente morrendo dessa 
convid. – Alerta a mulher, preocupada.

– É, parece que vai passar de um milhão. Eu que não pego esse 
bicho da convid – Responde mal-educado Alcindo.

– Vai cumê não, sô triste. Quer ficar doente? – Fala como se 
não quisesse nada dizer a mulher.

Ele entra, dá um beijo no filho caçula e vai pra varanda esperar 
o mais velho que ainda não voltou do mar. Tira o fumo de corda do 
bolso, e conversa com os botões. A situação da família havia piorado 
muito desde os cortes nos programas sociais. No país do bife na 
mesa, agora se servia cocoroca frita na água e misturada na farinha 
com banana. Quando não tinha nada disso, era o café de mingola para 
aliviar a fome das noites mais frias, aquele café reforçado com farinha 
e a reza da ave-maria. Vai dormir em desatino. A pesca está falida 
há décadas. Falta de tudo, de insumos a estaleiros para o conserto e 
feitio de novas embarcações. O atraso tecnológico é gritante, berra 
de modo surdo, no meio de uns resistentes que não se juntam, que 
tentam arrancar os olhos uns dos outros, bem igualzinho como se 
ensinava na igreja, ele dizia em pensação. Ele se encolhe na cama 
e chora escondido. Bem dentro do coração, açoitado pelas vagas, 
além da rés d’água, ele mergulha em águas profundas. Agarra-se na 
cauda do grande peixe, relembra os antepassados indígenas em suas 
enormes canoas de um pau só. Agora ele é o bisavô baleeiro, a avó 
criveira, o pai matador de anjos, lá nas bandas do Arvoredo, a mãe 
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solitária e tísica que olha com saudade o alguidar dos primeiros dias 
de noiva, no enxoval todinho feito de crivo e bilro. Ele ainda lembra 
o menino cheio de sonhos, bem diante do espelho.

Uma semana depois, Alcindo João acorda com Maíra aos 
prantos. O pequeno Lucas de cinco anos está muito doente. 
Realizados os exames, pela Saúde Pública, chega ao diagnóstico da 
covid-19. Se fosse à época do pai e do avô, era a velha lancha a vela 
que levaria a criança ao hospitale. As sirenes da ambulância calam 
fundo o coração dos pais. O entra e sai dos médicos vai além da 
rotina médica. O pequeno Lucas é entubado, morto e sepultado. 
Desce à mansão dos mortos para não ressuscitar ao terceiro dia. 
Torna-se mais uma estatística entre as dezenas de milhares de vítimas 
da covid-19. Na vila em que cresceu, não há mais o Lucas. Morreu 
apenas o filho do pescador de cocorocas. E era assim. O bar perdia 
um cliente, a casa um lugar à mesa, a escola um aprendiz de sonhos, 
a mãe ganhava um soluço intangível.

A TV ia recortando, na partilha do sensível, a migalha que o 
povo mais vulnerável conseguia saborear. Era o café de mingola e 
cocorocas para aliviar a fome. E tudo mais, para Alcindo e Maíra, 
era a sombra da árvore da vida. Coisas daqueles dias da (des)ordem 
pandêmica. Dias do inenarrável.



C o v i d -1 9

Um conto de  
Lêda Mônica Fialho de Oliveira

E tão distante estava em meus sonhos, que me vi esbarrando numa 
estrela, seu brilho deixou-me cego.
Abracei-me na cauda de um vento, que passava numa velocidade 
incrível!
Voei mais alguns milhares de quilômetros no infinito.
Via apenas luzes acendendo... Apagando... Acendendo... Apagando... 
Como pequenos vaga-lumes distantes, no céu.
Voltei a mim, e encarei um astronauta ao meu lado, todo vestido 
de branco.
Estava acompanhado de outras três pessoas com vestimentas azuis.
Seriam anjos? Pensei.
Onde estou? Perguntei.
Ninguém respondia, parecia não terem ouvido.
Viajei por mais alguns dias e só via luzes, acendendo... Apagando... 
Acendendo... Apagando.
De repente, num dia qualquer (não sabia quanto tempo estava 
viajando), abri os olhos e, num gesto de solidariedade, o astronauta 
gentilmente me disse: “Estás a salvo! Vida nova, sejas feliz !”
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Olhei para os lados e percebi que estava numa cama de hospital 
saindo de uma UTI.
O meu astronauta sorria feliz, tinha salvo mais uma vida.
Dos meus olhos escorriam lágrimas de gratidão.
Mais um pouco e poderei voltar para minha casa, para minha família.
Anjos existem, agora sei.



D i á r i o  d e  q u a l q u e r  d i a 
c o m o  n e n h u m  o u t r o  

d i a  q u a l q u e r

Um conto de  
Rafael Reginato Moura

Algum dia de maio

Há mais de mês vivo de meus crimes. Pela manhã, quando 
saio de minha solitária e entro na sala, sequer travo contato com os 
olhares indiferentes. Apanho uma banana porque de manhã nunca 
tenho fome por esses dias e volto para a solitária. Sou impedido de 
retornar apenas nas manhãs de aula para o menino. Mas hoje não 
é um desses dias porque a mulher, de olhar impassível e duro de 
Medusa, toma o lugar de professora. Posso entrar no recinto escuro 
da solitária com calma, abrir a persiana e o vidro displicentemente, 
bocejar e mirar o além. Lá fora avisto primeiro o grande costeado alvo, 
antes ainda que a lente percorra um ângulo mais inclinado e salte aos 
olhos a protuberância do traseiro e aquele fiozinho escarlate desça no 
meio do intervalo que, frequentemente, descortina-se nas manhãs. 
A meio caminho do dorso das costas e do início da bifurcação de 
onde parte o fiozinho, revisito as folhas verdes e as amareladas e 
depois o tronco escuro e sinuoso da palmeira tropical. Uma arara de 
azul mais desbotado, pousada num dos galhos, parece me devolver 
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a mirada daquela forma que só os pássaros, de olhos laterais, um 
olho de cada vez, conseguem fazer. A arara dança entre as folhas que 
farfalham, ameaçando um olhar malicioso acima das duas grandes 
abóbadas brancas divididas pelo regato do fiozinho. Há dias que 
consigo ainda presenciar a hora em que o fio é desprendido e libera 
a represa para que as duas grandes ondas brancas se encontrem em 
pororoca. Hoje, no entanto, não é um desses dias. Ela desaparece da 
janela e permaneço algum tempo fixo no fundo acidentado da parede. 
Desço o binóculo dos olhos e o abandono sobre a escrivaninha.

Algum dia de junho

A mulher me ameaça com um olhar superior, de quem manda 
em minha dependência. Como o cachorro impossível de termos num 
apartamento de três quartos (por sorte, temos o terceiro), baixo a 
cabeça e me afasto. Há tempos não a via alçar o olhar sobre a tela 
do computador para me ver ou recriminar. Mas hoje os olhos me 
tocam. Melhor: jorram o desprezo por eu estar ali, cruzando as portas 
com meu passo pesado e desinteressado por sua necessidade em se 
manter atenta ao que é importante. A televisão permanece ligada 
todo dia no noticiário da roleta de mortes como música para os 
ouvidos, enquanto a mulher detém a atenção nos dedos metralhando 
o teclado do computador. O menino, fora das aulas, permanece brin- 
cando como o cachorro que não temos no tapete da sala. A coisa deve 
estar numa de suas sessões de música transcendental, com os fones 
enfiados nas laterais do cérebro em algum lugar do apartamento. 
Abandono em seguida o impertinente cachorro e a mulher detrás 
da tela e me recolho à solitária. Apanho o celular e procuro  
por Mistress Loyla.

Algum dia de março

Hoje começo a dar aulas ao menino. A mulher entende que eu 
possa dar essa primeira aula, já que ela tem uma reunião. Sento na 
antiga grande mesa de refeições familiares herdada dos avós paternos 
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da mulher e peço para o menino me acompanhar na cadeira ao lado. 
Ele se levanta do tapete, abandonando os brinquedos, e se acomoda 
no lugar vazio. Antes de começar, olho mais uma vez para ele, 
com pena, a mesma que sinto por mim desde pequeno. Os cabelos 
despenteados do menino, necessitando de corte, caem sobre um dos 
olhos. Ele acompanha minha leitura de uma história em quadrinhos, 
forçando a atenção, estranhamente sorrindo das palavras. Termino 
a leitura e faço algumas perguntas, mas o menino de sete anos quer 
retornar ao tapete. Tento fazer com que ele leia o balão de um dos 
personagens, porém ele volta a me lançar um olhar obscuro como se 
viesse de um lugar insólito, apartado de mim, proibido a adultos, e 
eu desisto de pensar em como acessar aquela terra alienígena dele, 
aquele outro mundo em que alguma resposta possível para o que eu 
tentava produzir pudesse me salvar da função de pai fora do lugar. 
Como pode uma criatura tão pequenina começar a se construir de 
um nada, de uma zona perdida no espaço e no tempo, indistinguível 
para mim, aquela área misteriosa e escondida do cérebro que, de uma 
hora para outra, pode abrir uma porta mágica e tudo se resolver? 
Abandono a tarefa de leitura e escrita inacabada sobre a velha mesa 
familiar e observo o menino alguns segundos sobre o tapete, sem 
conseguir me fixar no que faz. No corredor ainda escuto a voz firme 
e determinada da mulher conversando com o computador. Depois 
ingresso no escuro da solitária e tento abrir um livro.

Algum dia de junho

A mulher me flagra espiando a janela. Não noto sua presença, 
nem o acerto de ter deixado a porta da solitária aberta. Há 
esconderijos que existem para serem descobertos. Ela avança pelas 
minhas costas e observa por trás de meu ombro esquerdo, antes de 
eu baixar o binóculo. Do outro lado da rua a janela está aberta, mas 
ainda vazia. A mulher apanha um velho pen-drive de uma gaveta da 
escrivaninha e, ignorando meu álibi, retira-se como uma serpente 
de cabeça em pé. Pouso o binóculo sobre a escrivaninha e apanho de 
outra gaveta uma caixa intocada de rivotril. Tomo dois comprimidos 
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a seco para não ter de buscar um copo d’água na cozinha e encarar 
a mulher. Depois deito no sofá-cama da solitária e fecho os olhos 
esperando a hora de sonhar.

Algum dia de maio

O grito do interfone. Atendo e peço para o entregador de 
comida do aplicativo subir. Desde que me mantenho na solitária, a 
mulher vem pedindo comida por um aplicativo de entrega rápida, 
indicado por uma amiga do trabalho. Ela tem amigas no trabalho. 
Hoje sou eu que recebo o entregador, a máscara preta no rosto, os 
seus gestos rápidos querendo se livrar de mim e da entrega, a folha 
gordurenta em que pede que eu assine, o olhar perdido de quem vive 
num labirinto e precisa partir da mesma metade sempre. Fecho a 
porta me despedindo do entregador, sem a certeza de ter me ouvido. 
Separo a minha ração diária num prato, o suficiente para que um 
corpo de quarenta e oito anos mantenha a sobrevida, e me dirijo sem 
pressa nem fome para a solitária.

Algum dia de junho

Eu não tenho porque ter culpa nem arrependimento. Não sou 
aquele indigno que acredita que o arrependimento dura enquanto 
a culpa durar, de que fala o Borges. Não há como me incriminarem 
aqui neste cubículo, isolado do mundo, de querer espiar a janela 
do outro lado da rua, mesmo que isso ocorra todos os dias. Não 
há provas. Não há leis que me impeçam agora. Não há quem vá se 
preocupar com o decoro íntimo, com a privacidade, com a invasão 
do desconhecido, justamente quando todo desconhecido é público 
e há mais com o que se preocupar. Os impulsos agora são livres. 
Quem vai se importar se daqui, do sétimo andar, eu resolver saltar 
pela janela? Estão todos ocupados demais com a própria doença 
para avistarem um super-homem voando por aí. Que diferença faz 
o sofrimento de um Werther? 
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Algum dia de agosto

De manhã, leio um trecho de cada livro sobre o sofá-cama 
sem me prender a nenhum deles. De tarde, assisto a vídeos pornôs 
no celular, variando entre sadomasoquistas e zoofilia. À noite saio 
da solitária e, no escuro do silêncio, percebo que todos dormem. 
Apanho minha ração fria e volto para a solitária me sentindo ainda 
mais sozinho. Leio ainda no celular uma mensagem de saudade de 
minha mãe e um artigo falando de empatia e solidariedade. Antes 
de dormir, já de madrugada, penso no que me tornei durante minha 
reclusão e concluo que meu filho, quando tudo isso acabar, talvez 
encontre ainda menos sentido em conviver com a ausência egoísta 
dos outros e continue, cada vez mais, a procurar uma ausência segura 
só para si.

Algum dia de junho

Saio da solitária e quase me choco com a coisa. Desconfio que 
ela, por algum motivo, possa ser uma espiã da mulher. Ela entra 
para o banheiro com suas bombachas e casaco lunar, arrastando os 
chinelos em seu passo displicente, e logo declino da hipótese. A coisa 
não gastaria sua atenção com o outro insignificante, ocupada demais 
em colorir o cabelo de púrpura toda a semana, raspar as sobrancelhas 
e cílios uma vez por mês e manter-se conectada o tempo todo em lives 
de culturas futuristas. O hoje importa pouco para a coisa, e eu acho 
que represento alguma coisa deste hoje. De dentro do banheiro ela 
ainda libera uma daquelas suas risadas estridentes. Caminho para a 
sala e vejo a mulher dando aula para o menino. Enquanto ele tenta 
ler o enunciado pedido, ela corre o indicador direito pelas últimas 
mensagens do celular e por vezes parece que encerrará a aula, o 
que nunca ocorre porque ela jamais abandona uma tarefa no meio. 
Apanho uma banana, jogo a casca na lixeira e como pela metade.
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Algum dia de maio

Recordo dos olhos do ex-presidente Lula saindo da prisão, 
depois de mais de um ano preso. Eu não li vergonha nem vingança 
naqueles olhos ainda escuros e desacostumados ao sol. Lembro-me 
dele dizer, numa das suas poucas entrevistas, das horas de leitura na 
prisão e o quanto aprendia com elas. Nenhuma linha da entrevista 
se referia à maneira convulsiva como se chora na prisão, confessada 
por Oscar Wilde. Também não me lembro de qualquer referência a 
título de livro que tenha lido. Mas eu consegui ler nos olhos do ex-
presidente as lágrimas derramadas no cárcere, as noites solitárias 
sem o calor de uma mão consolando seus cabelos, o silêncio da 
profunda incerteza dos dias, a criança indefesa redescoberta num 
canto escuro. Li o seu drama trágico como quem lê para não esquecer 
a existência do homem, para insistir na lembrança, para acreditar que 
a fraqueza pode dobrar a força. Escrutino a solitária ao meu redor: a 
escrivaninha que antes serviria para um escritório, os livros sobre o 
sofá-cama, meu celular pronto a abrir passatempos de prazer, todo 
aquele luxo desnecessário que não me faz sair nunca do lugar em que 
insisto, por opção, continuar. Apanho um livro aleatoriamente e olho 
a capa: Crônica de uma morte anunciada. Gosto da ideia de cruzar as 
circunstâncias de meu pensamento e lembranças com o acaso de um 
momento, com o trecho de um filme ou de um livro apanhado sem 
querer, como se existisse uma explicação maior, transcendental, para 
o que me ocorre fortuitamente. Fico pensando se a morte anunciada 
de Santiago Nasar era a de um inocente ou de um culpado?

Algum dia de abril

Abro a janela e começo a correr o binóculo como uma 
brincadeira para passar o tempo. Primeiro o detalhe preto e branco 
de uma pomba no beiral do prédio à esquerda, depois duas toalhas 
de banho secando numa das janelas do prédio à direita e, só mais 
tarde, tentando focar nas televisões ligadas nas janelas do prédio 
defronte, é que descubro o corpo se despindo. O cabelo dourado 
atirado sobre um dos magros ombros enquanto a camisola cai como 
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as cortinas de um teatro. Vejo detalhes da pele, um sinal de nascença 
na lateral de uma das longas pernas, um frasco de perfume na mão, 
os flancos rijos e cavalares. Depois ela veste um vestido leve, floral, 
e ainda consigo ver de relance a paisagem tropical tatuada às costas. 
Desejo ser a arara-azul, sufocada de flores. Tenho medo de arregaçar 
as calças, de me deixar tomar pela imagem da ave excitada. Atrás 
de mim a mulher pode penetrar na solitária a qualquer momento 
como um guarda em ronda e ligar os pontos mais uma vez. Se bem 
que se há seis meses esteve desconfiada de mim e até flagrou meus 
flertes com Mistress Loyla, apesar de meus apelos defendendo que 
se tratava apenas de uma traição virtual, nos últimos dias ela já me 
encara com o costumaz desprezo de quem é obrigada a conviver 
com um pária incapaz sequer de uma traição real. Acredito que só 
tenha aceitado minha permanência aqui a partir de sua indiferença 
pela sombra de homem que passei a ser e também por ter sido 
surpreendida pelas medidas de isolamento social do governo quando 
já planejasse me chutar para fora. No prédio em frente, ela se retira 
do quadro de meu binóculo. Pressinto um olhar em minha direção 
antes e permaneço por um tempo com o binóculo apontado para 
aquela janela, esperando em vão que retorne. Passo o resto do dia, 
a intervalos, mirando o alvo desejado e lembrando o tempo inteiro 
das asas azuis da arara roçando a pele alva.

Algum dia de julho

O interfone toca. É a mulher quem atende dessa vez o 
entregador de comida do aplicativo. Acho que não vê a cara dele 
porque quando alcanço a sala para buscar minha ração ela já está 
na cozinha desinfetando tudo. Da cozinha ela passa ao computador, 
percorrendo meticulosamente o teclado com o pano molhado de 
álcool. No caminho não descuida de limpar a maçaneta da porta, uma 
ponta da mesa familiar e tudo o mais ao alcance. Eu estou fora de 
alcance. Sirvo meu prato e volto para a solitária, mas não sinto fome. 
Mistress Loyla aparece on-line. Troco palavras com ela, fotos, carícias. 
Ela me força ao sexo, quer que eu me suje, que me emporcalhe.  
Eu aceito, antes da comida.
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Algum dia de maio

O menino já arranha as sílabas, reconhece sons, mas 
inexplicavelmente se mantém fora do sentido das frases, do que lê. 
Quando se arrisca com medo a escrever, o desastre de meu trabalho 
inócuo diante do desconhecido é ainda mais claro. Ele emenda 
letras sem sentido algum, palavras em palavras à maneira de uma 
escrita alemã e, por fim, quando peço que leia forçando-o a notar o 
absurdo do que escreveu, escande as palavras com perfeição como se 
lesse alguma língua ancestral morta. Passo a mão pelos cabelos que 
parecem a cada dia esbranquiçar mais, a única marca da passagem 
do tempo nesses dias de solitária, e abandono a missão da manhã 
como um jesuíta arrependido diante de uma tribo antropófaga. 
Olho o vaso de flores artificiais no centro da grande mesa familiar 
e percebo que seria mais fácil assim, forçando uma falsa aparência 
e uma natureza saudável, igual à mulher que se mantém ativa o dia 
inteiro em frente ao computador e ao celular fingindo não me ver. 
Recordo também da passagem do último dia da mulher, essa data que 
convencionaram dedicar a toda mulher sem distinguirem que existem 
mulheres e mulheres, homens e homens, pessoas e pessoas. Naquele 
dia, uma semana antes de minha prisão neste apartamento, propus ao 
menino recolhermos uma flor do jardim do prédio para darmos, de 
surpresa e correndo o risco de represália, à mulher. O menino seria 
o protagonista de um gesto em que eu já não me reconhecia, sem 
ânimo para executar. Coadjuvante e mentor, fiquei na retaguarda, 
postado na sala, escutando o estalido dos beijos recebidos pelo 
menino. Ele entregou uma rosa para ela e, por iniciativa própria, 
colheu uma a mais e entregou para a coisa. Desvio meus olhos do 
vaso de flores artificiais e da lembrança já esfumada entre todos, 
como se ocorrida há uma distância de anos atrás, engolida por este 
tempo de um agora vagaroso que torna tudo mais flácido e elástico, 
alongado e letárgico.
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Algum dia de março

Acordo, saio da solitária e, antes ainda de ver alguém, entro no 
banheiro vazio e me miro no espelho. Observo meu rosto por alguns 
segundos, o suficiente para me aliviar. Faço a higiene e me seco 
numa toalha ordinária separada para mim. Saio do banheiro e retorno 
para a solitária pensando no sonho da noite. Eu caminhava por uma 
praia. Outras pessoas, até mesmo famílias inteiras, desfrutavam do 
dia de verão, todas mantendo uma meia distância uma das outras. 
O mar estava calmo e espelhava o céu como no poema de Pessoa. 
A certa altura de minha caminhada notei que as pessoas, todas 
elas, não apresentavam olhos, nem boca, nem ouvidos, nem nariz, 
nenhuma daquelas partes transmissoras ou contaminantes. Tal 
qual ocorre em alguns quadros expressionistas de August Macke 
nos quais os indivíduos não possuem traço explícito de expressão 
ou fisionomia nítida, eu navegava entre aqueles sujeitos à deriva de 
qualquer palavra emitida, olhar desconfiado ou olfato de maresia. 
Caminhava entre eles como um homem da multidão, seguro de que 
não seria reconhecido ou importunado em meu passeio marítimo. 
Por vezes, até pensava sorrir sadicamente da condição de meus iguais. 
Eles viravam a face para todos os lados à procura de algo. Alguns 
deles voltavam o rosto até mesmo para o sol, bronzeando-se. Suado 
após a caminhada, decido me banhar no mar. Entro na água morna 
da enseada, satisfeito em poder exibir a barriga indiscreta diante a 
falta de tantos olhos. Duas gaivotas passam voando sobre minha 
cabeça. Elas também não possuem nenhum sentido que as guie, 
cegas e informes. Uma ilha revela seus contornos inequívocos no 
dia claro. Penso em dar um mergulho para me refrescar. Quando 
já tomo coragem de saltar, com o rosto baixo contra a água, vejo o 
reflexo de minha face ausente no espelho do mar. Eu também era 
como eles. Ingresso dentro da solitária ainda com as imagens da 
noite atormentando-me, indo e voltando. E não alcanço compreender 
porque, livre de qualquer contágio ou risco, não posso me habituar 
ao rosto do sonho.
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Algum dia de abril

Leio a notícia de que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está 
detido no Paraguai, em prisão domiciliar. Penso que, com certeza, 
deva estar em melhor situação do que eu aqui na solitária, acuado 
pela tigresa que ronda a minha porta desde o outro aposento como 
num conto do Cortázar. Ela me trata como o réu sentado diariamente 
no banco, sempre na iminência da condenação adiada para o dia 
seguinte, que na verdade nunca chega e, assim, ela quer produzir 
sobre mim a culpa de um Raskólnikov, mesmo que nunca tenha 
lido uma linha do romance. Mas eu sei que sou menos merecedor 
da Glória Eterna, do Paraíso de Dante, do que qualquer ex-jogador 
ou ex-presidente da República. Um verdadeiro criminoso não sente 
a menor culpa ou arrependimento mesmo diante do temor de ser 
agarrado por policiais ou pela justiça, mas eu, o falso criminoso, falso 
por ninguém me conhecer, creio nunca entrar em minha solitária 
sem que preguem atrás de mim um pensamento acusativo. Se a 
culpa é minha, posso fazer com ela o que eu bem quiser, incluindo 
jogá-la ao lixo.

Algum dia de março

Escrevo um bilhete para a mulher e deixo sobre a grande mesa 
familiar antes de ela acordar, ligar o computador e iniciar a lição do 
menino. Por duas vezes passo pela sala com o pretexto de buscar algo 
na cozinha e noto o bilhete intocado, no mesmo lugar. Quando a aula 
termina, a manhã se esvai, a ração acaba, a tarde passa e a noite chega, 
me dou por vencido. Ela já não responderá meus bilhetes. Se um dia 
respondeu, isso não existe mais. Ela acha que sujei minhas palavras, 
minha escrita, desde o dia em que descobriu meu relacionamento 
virtual com Mistress Loyla. Sei que ela lê os bilhetes, que até pode 
esconder alguns mais excitantes sob o travesseiro, mas guarda para 
si as respostas como um castigo.



153<<  Sumário

Algum dia de junho

Quando abro a janela e apoio o binóculo sobre o nariz, avisto 
os dois Adônis disputando com mãos e línguas a arara cativa. Um de 
cada lado do paraíso tenta mordiscar a ave do pecado. A paisagem 
tropical os enlouquece e um deles empurra o outro com força contra 
a janela. O primeiro escala a palmeira deixando-se às vezes escorregar 
até o regato secreto e escavado entre as protuberâncias alvas da 
mulher, totalmente entregue a seus desejos. O outro, agora fora de 
combate e com metade do tronco pendurado para fora da janela, 
me mira. Tem no rosto a mesma máscara do entregador de comida 
do aplicativo. Numa fração de segundos se recompõe e volta à ação 
no interior do aposento. Baixo o binóculo, mas não consigo evitar a 
cena. Torno a alçar o binóculo sobre o nariz e assisto ao ato final dos 
dois deuses gregos engolindo como bárbaros os flancos indefesos e 
entregues da mulher. Foco no rosto dela: os dentes à mostra, a língua 
serpenteando sobre os lábios, a respiração arfante, os olhos revirados 
para mim e o sorriso lascivo que salta a janela, desce a parede, toma 
a rua, invade o mundo, o meu apartamento. Dou um salto para trás 
das cortinas e desapareço do campo de visão deles, aturdido com o 
flagrante sofrido.

Algum dia de maio

Passo pela sala. A mulher fala com alguém em voz alta 
participando de alguma reunião virtual. Ela tem um leve sorriso 
irônico nos lábios e, como de costume, não levanta os olhos quando 
passo. A coisa indistinta, que eu não saberia dizer o que seja, se 
assexuada ou andrógina, está sentada ao lado da mulher e mostra 
ao menino, em seu celular, o aplicativo de algum jogo pedagógico.  
A coisa sorri maliciosamente da inaptidão dele em resolver as palavras 
mais complexas com esgares tatibitates. Sua atenção só se desvia 
do fracasso do menino ao pressentir a passagem do pai. Seu riso 
estridente me acompanha até a entrada da solitária.
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Algum dia de julho

Eu me mantenho na solitária a maior parte do dia como 
Meursault, personagem de Camus, que na prisão se lembra dos 
ensinamentos da falecida mãe, até então esquecida para ele, repetindo 
que com frequência acaba-se acostumando a tudo. Assim passo o 
tempo aqui: acostumando-me a tudo e me lembrando do passado, 
mesmo o mais remoto. Lembro, por exemplo, de detalhes das ruas 
da infância, do cheiro dos peixes recolhidos na rede de meu avô, do 
primeiro banho que dei no menino, dos beijos furtivos que recebia 
da mulher ao me espreguiçar com os primeiros raios de sol. Quando 
saio do quarto para buscar a ração da noite, encontro o menino no 
caminho. Ele se interpõe no corredor como se quisesse me abraçar. 
Depois me força a encarar seus olhos azulados enquanto pergunta, 
com uma expressão tediosa, se esta vida nunca vai passar. Cogito, 
num primeiro impulso, responder que não, livrá-lo de toda falsa 
expectativa. Mas, adulto, reflito melhor e me calo. Voltando para a 
solitária, de onde nunca devia ter saído, penso que um dia o menino 
também crescerá, terá filhos, constituirá uma família e descobrirá 
que com frequência acaba-se acostumando a tudo.

Algum dia de junho

Agora me ocorre que o ex-presidente Lula, depois de passar 
tanto tempo na prisão, está preso de novo. Dessa vez, em casa. Às 
vezes é necessário descer ao inferno para dar valor à presença dos 
amigos, da família, daqueles que nos querem o bem por mais que 
não nos façam o bem. Tento me consolar com esses pensamentos 
e com o exemplo do homem Lula, não do ex-presidente sujeito a 
toda sorte de azares, obrigações e erros, mas do homem que, em 
sua condição humana, frágil, vulnerável, contenta-se com a presença 
dos familiares e amigos após o luto de si mesmo. Eu também perco 
um pouco de mim todos os dias aqui nesta solitária. Eu também 
capto a luz do sol como derradeira esperança do resto de mim. Eu 
também, quando esta prisão terminar e formos libertados, farei todos 
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acreditarem que sou inocente, que jamais traí, que jamais existiu de 
verdade Mistress Loyla, que ela é uma invenção virtual do destino 
escolhido para mim. Ou tanto faz. Pode ser que, aberta a porta da 
solitária, eu me encontre com aquilo que nunca fui e tome a coragem 
de dar as costas a todos eles.

Algum dia de setembro

Quem vai se dirigir a uma delegacia para registrar um boletim 
de ocorrência contra mim ou telefonar para a polícia enquanto me 
mantenho observando a distância, com meu binóculo, a mulher 
da janela do outro prédio e seus amantes? Eu não tenho nada a 
temer, nenhuma denúncia, nenhum policial, nenhum falso moralista, 
todos ocupados demais em se preservar ou cuidar de suas vidas 
pela primeira vez na história dos últimos séculos. Nenhuma falta de 
ocupação justificará agora ocupar-se do outro. Há mais com o que a 
polícia se preocupar do que com ligações de cabaré. Danem-se! Dane-
se ela também se pensa que pode me apontar o dedo acusativo, se 
não consegue perdoar. Agora ninguém mais vive de perdão, vivemos 
da obrigatória complacência com nossos vícios, fraquezas, virtudes, 
exageros, ansiedades. Aceita-se ou finge-se não ver, em vez de acusar 
ou jogar culpa. Preso aqui na solitária, eu estou livre. 

Algum dia de junho

Saio da solitária e atravesso o território estranho, que a cada dia 
tem se tornado mais inóspito e menos reconhecível. Noto mais uma 
vez, como já venho percebendo em algumas ocasiões, a mulher e a 
coisa indecifrável trocarem sorrisos e sussurros cúmplices, mas não 
consigo captar o que comentam de forma tão íntima. Constato, no 
entanto, o silêncio prolongado sempre que passo, não que seja uma 
mudez que disfarce o teor do que falavam, mas antes a sugestão clara 
de que se trata de algo sobre mim, a triste figura aos seus olhos. De 
todo modo, eu não me importo com o que os seus olhos veem, nem 
com o que as une e sigo minha passagem em linha reta pelo corredor 
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e pela sala até chegar à cozinha. Logicamente isso não me impede 
de escutar a risada estridente da coisa indefinível quando desapareço 
para dentro da cozinha, apesar da impressão de ter ouvido dessa vez 
uma segunda voz, uma segunda risada como eco da primeira ou um 
coro trágico. Bebo um copo d’água, apanho a ração e retorno pelo 
mesmo, único e inescapável caminho. Não vejo mais ninguém na sala, 
nem no corredor, apenas o menino permanece sobre o tapete como o 
cachorro que gostaria de ter e que, por desaprovação minha, acabou 
não tendo. Ainda não compreendi o fato de continuar exercendo 
alguma voz de comando, mesmo despida de qualquer prestígio aqui 
dentro. Deve ser isso o que acontecia com o ex-presidente Lula toda 
vez que resolvia dar um depoimento ou entrevista logo após sair da 
prisão. Talvez minha figura, sempre de passagem, represente apenas 
um sinal de constrangimento por alguma verdade mal explicada, mas 
pensar assim faz eu me achar menos desimportante. Quando alcanço 
a porta da solitária, não escuto mais nenhuma voz, sussurro ou risada.

Algum dia de maio

Olho o celular e leio a mensagem recebida após uma rápida 
pesquisa na internet acerca de Mistress Loyla. Alguém me localizou 
na solitária por meio de algum detalhe de meu perfil psicográfico e 
envia mensagens como se conhecesse Mistress Loyla. Comprovo que 
a foto na tela do celular é dela. Levo o dedo até o coração vermelho 
que me chama apontando o clique aqui. No instante seguinte, um 
mundo de imagens e informações sobre Mistress Loyla se abre. 
Ingresso em Loylaworld sem pestanejar. Para não perder tempo, corro 
até os vídeos. Mistress Loyla caminha sobre crustáceos, a câmera 
em zoom nos olhos arregalados de cada caranguejo pisoteado, os 
saltos metálicos do sapato dela imitam o som de folhas secas ao 
andar sobre as costas indefesas. Sinto um primeiro asco, mas logo 
passo a uma admiração inesperada como a da vítima dominada 
pelo algoz. Eu também poderia desejar pisar, passar por cima de 
cada verme, ratazana ou coisa inexplicável que aparecesse na minha 
frente. Mistress Loyla, ao ver restos de cascas, entranhas amareladas 
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e garras no chão após seu passeio, sorri com o trabalho finalizado. 
Mas eu não estou à altura de Mistress Loyla e meu lugar seria no chão 
perfilado com os caranguejos, sentindo o salto atravessar minhas 
costas, esbugalhar meus olhos. Não, pensando melhor, eu não sou 
digno de castigo, apenas de indiferença. É assim que passo o tempo 
nesta solitária. Abandono então o vídeo no meio e inicio outro. 
Mistress Loyla agora se inclina sobre o homem, perpassa uma das 
panturrilhas alongadas à frente da câmera e entrega o pé leitoso à 
degustação dele. Depois ela inverte a posição do corpo e aproxima 
seus olhos dos dele rogando uma ameaça que não alcanço ouvir. 
Em seguida, ela esgaravata com a língua o interior de sua boca. 
O homem permanece ereto numa cadeira de ébano, hipnotizado, 
sentindo a língua bifurcada dividindo-se dentro de si e percorrendo 
cada recanto úmido. Seu corpo ensaia alguns espasmos que vão 
crescendo em intensidade à medida que o tempo transcorre e Mistress 
Loyla permanece na mesma postura de yoga. A câmera passeia pelas 
costas dela, os músculos retesados na direção do homem, os quadris 
levemente balançando, a paciência réptil em devorar pouco a pouco a 
presa. A câmera alcança o lado oposto no momento em que Mistress 
Loyla, já satisfeita, retira-se de dentro do homem extasiado, sorri na 
direção dele e sai de cena com um abanico entre os longos dedos e 
um bye-bye jogado ao vazio.

Algum dia de julho

Às vezes acho que seria melhor ter sido apanhado pela 
doença, estar isolado em um leito de hospital, impedido de visitas. 
Assim eu poderia estar poupando a todos do convívio comigo aqui, 
de sentirem o cheiro de meu intestino ao sair do banheiro, de verem 
os restos de minha ração mal comida na lixeira, de terem de encarar 
o rosto desfigurado do fantasma em que me transformei. Agora 
sou um semblante do que já fui, ou melhor, sou a resolução exata 
daquilo que nunca deixei de ser. Saio da solitária e me dirijo à sala. 
Hoje é meu dia de dar a lição ao menino, logo eu que até hoje não 
aprendi minha lição. O menino me aguarda com seu grande olho 
ansioso e azulado escondido detrás da franja crescida. Procuro não 
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ser uma nova decepção para ele. Mostro o quadro Golconda de 
Magritte, antecedendo uma explicação sobre a chuva e os estados 
da água. O menino observa os homens chovendo sobre a cidade 
com suas cartolas na cabeça e elegantes trajes escuros. Olha para 
mim e comenta, com voz infantil, tratar-se de uma chuva de Charlies 
Chaplins. Sorrio da lembrança dos filmes do Chaplin que um dia 
apresentei a ele, antes de tudo ter desembocado aqui, e me esqueço 
de elogiar a sua imaginação. Ao término da lição, retorno à solitária. 
O menino já aprendeu a reconhecer os estados e segredos da água, 
mas ainda desconhece o mistério de uma lágrima.

Algum dia de maio

Comecei a escrever o diário dos dias passados aqui. Inicio 
com atraso, dois meses após ter me trancafiado na solitária, e assim 
continuarei escrevendo até o final: sempre com o retardo dos fatos 
contados, sem importar-me com a data exata. Conheço o processo 
da escrita de um diário, da necessidade de lembrar, transformar, 
reinterpretar os fatos através de minha memória. Por isso, o diário 
é só meu. O meu absoluto ponto de vista, que só a mim interessa e 
cujo acesso ninguém aqui deste apartamento terá. Quando ganhar 
a liberdade e abandonar esta solitária imunda, eu entregarei o diário 
ao mundo, mesmo que ninguém se importe com ele, como agora e 
sempre. Mas insisto em escrever por necessidade, não desejo. Não 
só para passar as horas aqui na solitária, porque acredito que ler, 
assistir a filmes, observar a mulher no prédio em frente à minha 
janela, olhar vídeos de Mistress Loyla ou conversar anonimamente 
com ela sejam passatempos mais interessantes e indolores. É que 
escrevo, sobretudo, para enfrentar esta dor do que sinto ao escrever 
e que, só escrevendo, se torna mais fácil de ser compreendida na 
realidade. Por isso quem ler este diário já saberá, desde as primeiras 
linhas, dos olhos de Medusa da mulher que não me mira, da janela do 
apartamento do prédio em frente aberta a meu bel-prazer, da tortuosa 
necessidade de dar aulas ao menino, da presença virtual de Mistress 
Loyla, da presença real da coisa insofismável. Porque só escrevendo 
eu posso contar tudo o que passo e sinto aqui. E, assim, livrar-me.
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Algum dia de julho

O Lula se safou de ser um Mandela, mas também passou mais 
tempo na prisão do que um Júlio Pomar e possivelmente deva ter 
sofrido mais. Digo “deva” porque quem sou eu, vivendo aqui no 
meu sofrimento solitário, para julgar sumariamente o sofrimento 
de quem quer que seja? Viver é uma tragédia – acho que foi Ernesto 
Sabato quem disse isso ou viveu. Para mim, viver já é uma luta. Para 
que buscarmos outras lutas quando já estamos enfrentando todos os 
dias o nosso maior adversário, tentando sobreviver à nossa própria 
tragédia diária? Aqui nesta solitária, entre livros, vídeos pornôs, 
binóculo e a passagem das páginas dos dias esparsos, eu não me 
abstenho de lutar. Mas não perderei tempo lutando comigo mesmo. 
Eu luto é com o mundo, e não mais pelo mundo. Encontrei um 
adversário bem maior do que eu e, ao mesmo tempo, confuso com 
a minha presença. Nada de me ocupar em tomar conta do mundo, 
como quis Clarice Lispector, e sim encarar de minha altura de Davi 
o Titã desnorteado diante de mim. Ao combate!

Algum dia de junho

O menino me aguarda sozinho na sala, mas hoje não é dia de 
aula. A data em meu celular prova que é domingo. Entro na cozinha, 
apanho um copo d’água e, na volta, reencontro o menino com o olhar 
tão azulado quanto a bola de gude que exibe numa das mãos. Leio 
sua expressão me convidando para jogar. Entrego meu celular na 
outra mão dele, oferecendo para que assista a algo de seu interesse, 
e retorno para a solitária. Passeio com o binóculo pela janela do 
outro prédio e não encontro ninguém. Apanho um livro e leio por 
uma hora. Depois escrevo por cerca de mais duas horas. Volto a 
abandonar a solitária para ir ao banheiro. Enquanto dou a descarga, 
lembro-me de buscar meu celular com o menino. No corredor já 
escuto o noticiário da televisão e sua roleta de mortes vindo da sala. 
A mulher permanece com os olhos escondidos por detrás da tela 
do computador. Encontro o menino aos pés dela no tapete, como 
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o cachorro que sempre quis ter e o maldito pai nunca permitiu. Ao 
me aproximar do menino, escuto a respiração ofegante e gritinhos. 
O menino me alcança o celular sem resistência, mirando-me com os 
olhos embaçados de azul. Apanho o celular da mão dele e, antes de 
me retirar silenciosamente, reconheço o rosto de Mistress Loyla na 
tela. Reduzo o volume do celular para não competir com o som do 
noticiário na televisão nem com o metralhar dos teclados executado 
pela mulher. Penetro corredor adentro com uma dúvida de Capitu 
na cabeça: a mulher teria visto Mistress Loyla em meu celular? Entro 
na solitária e deixo a dúvida do lado de fora.

Algum dia de abril

Continuo vivendo como um artista anônimo que prefere o 
isolamento total a ter de conviver com a miséria do mundo. Nos 
últimos dias alguns morreram assim, doentes como qualquer um 
agora pode ficar, mas retirados da realidade irreconhecível. Se minha 
Salvação Eterna depende deste mundo, melhor lamber as labaredas 
do inferno. Queimo em minha solitária como um bruxo medieval 
e a cada dia compreendo melhor o que não vim fazer aqui neste 
apartamento. Devem julgar que eu subsisto, vivendo da ração e 
de alguma culpa que não encontro, mas eu existo em cada mau 
pensamento que possam cogitar sobre mim. A dificuldade maior é 
que ninguém, nem mesmo o menino de olhos de lagoa azul, sabe 
o que penso e, por outro lado, eu também não posso afirmar o que 
eles pensam. Vivemos de ostracismos comuns. Se há desesperança 
deles em relação a mim, não há esperança minha com o que quer 
que seja. E já nem vale a pena senti-la, reivindicá-la com um discurso 
forçado de igualdade, fraternidade, liberdade, dignidade. Melhor estar 
no fora-dentro da solitária, isolado, a fingir o que não sinto mais.

Algum dia de julho

Quando passo pela sala pela primeira vez no dia, sem voltar-me 
a ninguém, pressinto que a mulher levanta os olhos do computador 



161<<  Sumário

para mim. Meneio os olhos para ela, provando não ter medo, e penso 
conseguir ler sua expressão no átimo em que leva para devolvê-los 
ao computador. Não são olhos de Medusa ou de juíza. Mais parecem 
suplicar. Pelo quê, eu não sei, mas isso não impede que eu continue 
a experimentar a náusea que sentiu Roquentin. Apanho uma banana 
na cozinha e retorno para a solitária, sem desviar os olhos mais. 
Sento e escrevo o restante da manhã. O olhar da mulher não me sai 
da cabeça, atormenta como um punhal de Borges necessário para 
rechear um conto. Tenho vontade de eliminá-la, riscá-la do ar com 
uma faca. Nada que deixe vestígios dela em minha memória. Quero 
algo que simplesmente a desmaterialize como um ato virtual, que 
a exclua de minha realidade, de meus dias, da sala, do computador, 
das lições do menino, da cumplicidade com a coisa intratável. No 
restante do dia, a ideia de fazê-la desaparecer segue me perseguindo, 
incomodado com a sua súplica sem perdão.

Algum dia de agosto

Nos dias atuais em que todos querem chocar o mundo, mudar 
a aparência, ensaiar uma dancinha nova, gritar surdamente, o ser 
incomum é já ser comum: toma banho sem precisar estar num 
comercial de xampu ou tintura de cabelo, recorda o nome de um 
pássaro, come sentado numa praça, usa guarda-chuva, pensa na fome 
do outro. Todos neste apartamento, à exceção do menino, deixaram 
de olhar. São fantasmas que já não ameaçam sequer o olhar incomum 
da criança. Saio da solitária e vou ao banheiro. A porta está trancada. 
Permaneço algum tempo diante da porta sem ouvir barulho. Ouço 
depois a porta ser destrancada. A coisa irrefutável sai. Ficamos cara 
a cara. Ela não desvia o olhar de mim. Não é uma mirada insolente 
ou debochada. É uma mirada comum, de quem me olhou. Depois 
ela se retira em direção ao seu quarto e eu entro no banheiro. Giro 
a chave e permaneço alguns segundos com o ouvido colado à porta. 
Nenhuma risada estridente.
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Algum dia de abril

Há quem reclame de monotonia por esses dias, há quem 
se queixe de excesso de trabalho em casa. Noto que os finais de 
semana, sem lições para o menino, não são mais o tempo de estar 
com a família ao ar livre porque o tempo inequívoco de estar é agora 
qualquer tempo, total, indivisível, nulo. A saída do tempo, passagem 
secreta inadiável, é a solitária. Aqui ainda descubro algum equilíbrio 
que me faz ter a noção mais próxima do que sou, de minha fraqueza e 
dificuldade em estar neste apartamento, de minhas ideias comuns se 
sucedendo como a passagem dos dias. Estou satisfeito e, ao mesmo 
tempo, perturbado por estar escrevendo, contando o que sinto ou o 
que não sinto, aquilo que deveria ter permanecido escondido. Isso 
poderá me levar a algum outro comportamento fora da solitária, 
talvez com uma maior aceitação deles como sejam, mas também ao 
desprezo por suas vidas exclusivas. Agora posso não mais querer ser 
um tipo como Édipo relutando contra o encontro marcado.

Algum dia de maio

Não é à toa que isso está acontecendo. De manhã é justamente 
quando o sol entra pela janela da solitária. As tardes e as noites 
são sempre mais frias e esquecidas de mim. Não demora muito, 
depois que abro a janela e ponho o binóculo sobre o nariz, para ela 
aparecer. No início ainda posso ver a arara-azul espenejando para 
fora do decote às costas do vestido. Depois o zíper se fecha e a ave 
se rende à prisão. Como as cortinas seguem escancaradas, sinal de 
que ela logo volta, talvez já sem o vestido, prossigo com o binóculo 
mirando a janela. O vulto atravessa rapidamente a lente, na diagonal. 
Ao fundo, após a passagem da sombra, a janela permanece aberta 
e vazia. Baixo o binóculo e vejo. Um pássaro pequeno pousado no 
parapeito de minha janela. Sem hesitar, espanto o intruso. Fico mais 
alguns minutos com o binóculo lançado para a janela do outro prédio, 
mas nada mais acontece. Desisto do binóculo e apanho o celular. Uma 
mensagem de Mistress Loyla chega automaticamente anunciando 
sua live para o dia seguinte. Na foto de divulgação Mistress Loyla, 
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seminua, segura um servo pelos cornos como se fosse Diana. Ela sorri 
na minha direção enquanto o servo guarda um olhar abatido. Ouço 
um canto. O pássaro retornou à minha janela. Observo sua forma, 
estatura e cor. Não é um pássaro negro. Parece, na verdade, um 
pássaro marinho. Decerto uma andorinha-do-mar, apesar da centena 
de quilômetros que separa minha janela do oceano. Contudo, não é 
na cidade do Porto que as gaivotas pousam sobre os monumentos 
em pleno Centro, sem se intimidarem com o trânsito nervoso? Por 
que então não poderia uma andorinha-do-mar pousar no parapeito de 
minha janela? O pássaro, aparentando estar à vontade, olha curioso 
para dentro da solitária. Permito que ele me visite sem sentir-se 
ameaçado, que escrutine o meu dia, que presencie aquilo que sou 
agora, que testemunhe o instante em que retiro o punhal de uma 
caixa de tabaco e examino a lâmina afiada.

Algum dia de julho

Enquanto estou deitado no sofá-cama conversando com 
Mistress Loyla, o menino invade a solitária. Abandono o celular e 
acompanho seus passos na minha direção. Ele traz um caderno e 
um lápis. Reprovo sua invasão e impaciência, mesmo que hoje seja 
o meu dia de dar a lição. O menino tem urgência, como qualquer 
criança pequena. Faço de conta que não o vejo e volto a olhar para o 
celular. O menino dá meia-volta, desanimado. Antes disso, escuto 
dizer que já é noite e sente sono, mas sua voz é estranhamente 
outra. É a voz de Mistress Loyla. Constato que a janela da solitária 
permanece fechada, como talvez todo dia. Quando ele abre a porta e 
sai, verifico que o interior do apartamento está escuro e silencioso. 
Ele fecha a porta com força. Do lado de fora, escuto sua voz fanhosa 
e entrecortada falar em medo e um louco papai.

Algum dia de agosto

Não tenho saída. Não devo pensar. Não há futuro. Não é preciso 
procurar mais, temer mais, teorizar mais. Chegamos ao ponto exato 
da realidade sem graça. Tudo acontece e nada acontece ao mesmo 
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tempo nesses dias de solitária. Não faz sentido assistir a programas 
de viagens na televisão, a filmes de ficção científica, a governantes que 
se dissolvem em decretos fantasmagóricos. Somos o impossível da 
loucura, de onde viemos e para onde voltaremos. Somos a doença, 
o nosso mais belo e perfeito vírus agora e para sempre, a nossa morte 
eterna, amém. Os corpos incinerados somos nós. Os agonizantes 
em leitos de hospitais somos nós. Os que brigam por comida nas 
filas dos supermercados somos nós. Os que mantêm a distância 
necessária do outro somos nós. Somos nós despreocupadamente 
preocupados conosco. Eu não quero mais ver nada. Prefiro a cegueira, 
vazar os próprios olhos, a ter de enxergar o fim. Ver a distância me 
salva por ora: a mulher do apartamento do outro prédio exibindo-se 
ao binóculo, as sessões de sexo virtual com Mistress Loyla, a cara 
apressada do entregador de comida do aplicativo, imagens fugazes, 
nada para me aprofundar, me afogar. Estou aqui na solitária apenas 
para subviver. Escrevo este diário para tentar salvar algo, mas não 
faço ideia do quê. Porque esqueço o dia de ontem todos os dias, preso 
neste presente que encerrou o futuro. 

Algum dia de setembro

Ouço um grito de desespero. Saio apressado da solitária e noto, 
no escuro da noite, que tudo permanece quieto. Dou mais alguns 
passos tateando as paredes até o banheiro e estanco de repente. 
Outro grito. Dessa vez consigo distinguir a sua direção. Dobro à 
esquerda, ainda correndo a mão pela parede, e encontro a maçaneta. 
Abro a porta e me deparo com o quarto revirado: cobertas jogadas ao 
chão, um bichinho de pelúcia decapitado, gavetas e portas de armário 
abertas. Uma luz prateada e difusa invade o recinto, suficiente para 
eu reconhecer o corpo alçado para fora da janela e as mãos aflitas se 
agarrando a um lado da cortina. A coisa imperdoável e quase sem 
forças grita pela terceira vez. Saio apressado do quarto em busca 
de ajuda. Volto até a janela e, inclinando-me sobre ela, examino o 
restante do corpo: os coturnos pretos, os cabelos desgrenhados, a 
calça de couro amarrada com um cadeado à cintura, tudo pendendo 
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para o vazio. Ela me olha, já não conseguindo mais sustentar nas 
mãos o peso do tenebroso corpo, e percebo que o rosto se contrai. 
Como o prenúncio de uma risada estridente igual às tantas vezes 
em que me viu passar à sua frente. Mostro a ela o punhal trazido da 
solitária e trespasso a lâmina na cortina. O tecido se parte facilmente 
e vejo o corpo esdrúxulo, sem contornos, começar a cair. A coisa 
inconsolável me olha uma última vez. Antes de sumir por inteira para 
dentro do buraco negro da noite, ainda escuto uma risada estridente. 
Só quando acordo do pesadelo é que noto que a risada vinha de 
mim. Permaneço algum tempo no sofá-cama, tentando organizar 
minha cabeça. Os gritos e a risada estridente ainda ecoam nos meus 
ouvidos, mas logo consigo abafá-los contra o travesseiro encardido. 
Depois levanto a cabeça e noto que ainda é noite fechada. A mudez 
total do apartamento me faz, mais uma vez, recordar de Meursault 
na prisão enquanto aguarda pela hora de ser guilhotinado, dizendo 
que nunca seu ouvido tinha captado tantos ruídos e distinguido 
sons tão tênues. A solitária, minha prisão, engole agora o silêncio da 
solidão. Será que o ex-presidente Lula também sentiu este silêncio 
se agarrando a tudo? Será que aprendeu algo ouvindo o silêncio 
da solidão e dos livros? Logo meu solilóquio é interrompido por 
gemidos. No início chegam baixinhos, insistentes, quase inaudíveis. 
Aos poucos, porém, a modulação dos ganidos vai variando para mais 
alto e mais baixo. Levanto e deixo a solitária farejando os uivos. Com 
cautela, apalpo as paredes do corredor na escuridão até determinar 
de onde eles vêm. Identifico e dobro à esquerda. Encontro a porta 
e evito tocar a maçaneta. Por um instante, antes de colar o ouvido à 
superfície da porta, o pesadelo retorna. Concentro meus sentidos no 
lado de dentro para esquecer. Os ulos continuam. Abaixo o tronco e 
coloco o olho no buraco da fechadura. A luz acesa dentro do quarto 
permite que eu enxergue com nitidez. A imagem da coisa infeliz 
aparece recortada contra a janela de fundo, que permanece fechada. 
A cabeça convulsa entre as mãos. Chora. O olho na fechadura fixa a 
cena. Subitamente, outro corpo se junta ao dela. A mulher a abraça. 
Ato contínuo, vejo um corpo de menor estatura também se unir 
aos outros dois. O menino agora também se funde ao triste abraço. 
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Percebo que todos choram. Abraçados. Antes de retirar o olho da 
fechadura e retornar à solitária, ainda escuto a voz do menino dizer. 
Volta, papai.

Algum dia

Acordo e abro a janela, imaginando os primeiros raios de sol. 
Ainda é noite e nem mesmo a janela do outro prédio está aberta. 
Apanho o binóculo, o celular e o punhal e envolvo tudo numa antiga 
bandeira do Brasil desbotada, lembrança que guardo desde a Copa 
do Mundo de 1982. Depois uno as pontas da bandeira e as amarro 
com um nó, formando uma trouxa. Lanço tudo janela afora, ouvindo 
o som longínquo do seu impacto na escuridão da rua. Fecho a janela 
da solitária e decido. Ar. Mar. Amar.



D i v i n a s  d e s i g n s

Um conto de  
Maria Luiza Vargas Ramos

Nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação. 
E nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tanta 

estrada. E nunca nos visitamos tão pouco.

Mia Couto

O sol nascia todos os dias e depois se punha no horizonte lançando 
sombras avermelhadas sobre a terra. As nuvens continuavam formando 
imagens estranhas, ora parecendo anjos, depois bichos e até rostos 
conhecidos. A chuva caía regularmente e as ondas do mar iam e vinham 
do mesmo jeito de sempre. As fases da lua continuavam iguais e a lua 
cheia até se exibia, cada vez mais clara e maior. As estrelas disputavam 
espaço com as nuvens no firmamento e parecia que nada havia mudado. 
Certamente os movimentos da Terra em torno de si mesma e do sol 
continuavam os mesmos. No entanto, para a humanidade, nada era 
como antes...

– Seu Policarpo, seus amigos estão no interfone!
– Poli, Mafalda! Poli! Você nunca vai aprender?
– Desculpe, seu Poli, estão lhe chamando na portaria.
– Avisa para o porteiro mandá-los entrar e me esperar na 

piscina.
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Mafalda se dirige ao interfone e logo retorna.
– Seu Policar... Seu Poli, o porteiro falou que eles estão sem 

máscara.
– Manda o porteiro se catar e deixar meus amigos entrarem 

de uma vez. Ah, já preparou meu café?
 Mafalda corre para a cozinha a fim de terminar o suco que 

estava fazendo. Já cortou as frutas, mexeu os ovos, tostou o pão e 
passou um café fresquinho. Coloca tudo sobre o jogo americano da 
mesa da sala de jantar.

Policarpo Afonso Duarte de Castro Júnior come com vontade, 
consultando o tempo todo a tela do seu celular e respondendo 
mensagens. Ele não gosta do seu nome, na verdade detesta, mas 
se autoapelidou de Poli para ficar mais leve. Acontece que aquele 
“Júnior” lhe garante uma herança considerável e uma vida de muito 
lazer. Vive cercado de amigos, que não abrem mão de desfrutar das 
benesses daquela mansão, da piscina, da lancha que os leva para 
ilhas paradisíacas, do jatinho particular que não os deixa perder 
festas e de toda mordomia com que são recebidos na casa dele. Ali, 
parece que a pandemia não conseguiu atravessar os altos muros, 
nem obteve autorização do porteiro para entrar. A despensa continua 
cheia, os carros abastecidos, a bebida gelada e a vida ficou até melhor, 
sem a necessidade de frequentar as aulas do curso superior naquela 
faculdade caríssima e que exige tão pouco dos alunos, talvez sabendo 
que eles só estão interessados em obter o diploma e fazer uma grande 
festa de formatura, pois não esperam precisar dos conhecimentos 
adquiridos para quase nada.

Em volta da piscina, bebericando seus drinques, os jovens 
planejam fazer uma grande festa escondida das autoridades, que 
inventaram de proibir as aglomerações de pessoas nos bares, como 
se esse vírus, que dizem que só mata pobres e maricas, pudesse 
atingi-los de alguma maneira. Eles são jovens, saudáveis, bem 
alimentados, sarados, apesar dos pilequinhos e do cigarrinho, pois 
ninguém é de ferro.

– Mafalda! Chegue aqui, precisamos conversar.
– Sim, dona Sofia, pois não.
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– Escuta, você está seguindo minhas ordens quando chega 
para trabalhar?

– Sim senhora, tiro toda roupa, tomo banho, lavo o cabelo, 
coloco o uniforme e o sapato que só uso aqui e fico de máscara 
sempre que tem alguém em casa.

– Então, o problema é que você não mora aqui. Vive em 
outro lugar e não sei se você se cuida por lá. O ideal seria você ficar 
morando no emprego, enquanto durasse a pandemia.

 – Mas dona Sofia, meus filhos só têm a mim. Não posso 
abandoná-los lá sozinhos. As meninas só têm oito anos!

– Então você vai ter que vir para o trabalho de táxi, pois nesses 
transportes públicos superlotados você vai acabar trazendo vírus 
para cá.

– De táxi, dona Sofia? Então meu vale-transporte do mês vai 
durar só uma semana, se tanto!

– Bom, então...
– Por favor, não me mande embora! Eu preciso muito desse 

emprego. Posso pedir ao meu filho Jonas que me traga de moto. Ele 
faz entregas para um restaurante.

– Se seu filho anda de casa em casa entregando comida, corre 
o risco de se contaminar também. Você não ouviu na televisão os 
médicos pedindo para todo mundo ficar em casa?

– Bem que eu queria poder ficar, dona Sofia. Minhas filhas 
ficam sozinhas o dia todo, agora que a escola fechou, mas se eu e 
Jonas não trabalharmos, como vamos comer?

– Sinto muito Mafalda, nesse caso eu vou ter que demiti-la. 
Preciso de alguém que more no emprego, pelo menos por enquanto. 
Não posso arriscar a vida da minha família assim.

Numa humildade advinda da penúria, Mafalda pega suas coisas, 
guarda o dinheiro que recebeu pelos anos de serviço impecável 
prestado, sem nenhuma falta, nem mesmo quando as filhas estavam 
doentes e, ao sair, pousa o olhar na piscina cheia de moças e rapazes 
se divertindo. Poli não se deu ao trabalho de se despedir dela.

– Mãe, fica tranquila, nós vamos conseguir passar por isso. 
Nossa natureza tem a resiliência do cacto. Temos, desde sempre, 
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uma história de luta e luto e não nos deixamos abater por pouca 
coisa. Estou conseguindo uma quantia razoável com as entregas, 
a comunidade está ajudando, hoje mesmo ganhei mais meia dúzia 
de máscaras e felizmente minha faculdade é pública, valeu a pena 
estudar muito para conseguir uma vaga nela. O nível do ensino é 
ótimo e os professores são solidários com as dificuldades da gente, 
que sempre frequentou a escola pública.

– Eu sei, meu filho, mas não queria ser um peso para você, 
que já se esforça tanto!

– Mãe, acho até bom você ficar em casa com as meninas. Assim 
elas não ficam sozinhas o dia inteiro. Você cozinha bem demais! 
Pode fazer quentinhas para vender, o que acha? Eu mesmo posso 
vender suas quentinhas antes de fazer as entregas do restaurante. 
E você deixa de se arriscar todos os dias nos ônibus lotados. Logo 
vai chegar sua vez de tomar a vacina e vamos ficar mais tranquilos.

– Está certo filho, você sempre sensato e amigo. Deus foi 
muito bom comigo, me dando você e suas irmãs. Vou usar o 
dinheiro que recebi para comprar os ingredientes e amanhã mesmo 
começo a cozinhar. Vamos ver se o povo gosta e compra. Não pode 
ser nada muito caro, pois todo mundo está sem dinheiro. Vou 
cozinhar o básico e ainda doar para quem estiver com fome e não 
puder pagar. Temos que usar muito sabão e álcool gel, isso não 
pode faltar. Vou costurar mais máscaras também, bem reforçadas, 
principalmente para você.

A verdade é que o povo é diferente e nem uma situação caótica 
dessas consegue uniformizar. Têm comportamentos que já se tornaram 
padrão, ou deveriam se tornar, como higienizar as mãos, tirar os 
sapatos, usar máscara e passar álcool em tudo. Afastar-se de todos 
também. Quem sabe até da própria imagem no espelho. Imagem essa 
que a cada dia fica mais sem graça, mais tristonha, mais desenxabida. 
Numa quarentena as diferenças aumentam, gritam, se chocam ou se 
harmonizam, dependendo do contexto e da natureza das pessoas. Mas 
é tudo exacerbado. Uns rezam demais, outros escrevem demais, há os 
que comem demais, reclamam demais, choram demais. Tem gente que 
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passa o dia assistindo filme, ou fazendo “lives”. Há os que enlouquecem 
a família de tanta chamada de vídeo. Os que acreditam em todas as 
receitas da internet e se entopem de vitaminas e comidas estranhas. 
Muitos passam fome, como nunca antes, porque as pessoas sentem medo 
até de sair para doar. E também têm os que não ligam para nada e 
seguem a mesma vidinha, até caírem doentes.

O fato é que a pandemia de covid-19 abalou a humanidade de 
uma forma avassaladora. Todas as idades foram afetadas, cada uma de 
uma maneira, e se tornaram reféns desse coronavírus, que simplesmente 
riscou do mapa o ano de 2020, ameaça 2021 e quiçá os próximos.

Fecha tudo. Abre tudo. Fecha um pouco. Libera isso ou aquilo. 
E os irresponsáveis fazendo festas clandestinas e voltando para casa 
para contaminar a família toda. Gente desempregada, gente passando 
fome, gente revoltada, gente metendo a política sempre no meio de 
tudo, gente sem máscara, gente sem coração, gente má infectando os 
outros por ruindade, gente que não respeita os protocolos, gente que 
não acredita na ciência, gente que desafia os perigos e depois vai chorar 
na porta dos hospitais e, no meio disso tudo, os heróis anônimos, os 
mártires da pandemia, os profissionais da Saúde, que receberam um 
castigo tremendo de passar dia e noite no meio dos doentes, muitas 
vezes se infectando, morrendo, contaminando seus familiares, ganhando 
pouco, trabalhando demais, exaustos, alguns mal preparados e ainda 
recebendo críticas. Sem falar na dor de ver a morte com tanta frequência 
e quase não conseguirem salvar as pessoas, por ser uma doença nova, 
devastadora e sem tratamento específico.

Nada é tão ruim que não possa piorar. Agora, esses pobres médicos 
ainda precisam bancar Deus e escolher quem vai viver e quem terá que 
ser deixado para morrer. Jovens, sem doenças e com uma expectativa de 
vida maior têm mais direito aos leitos de UTI e aos respiradores do que 
aqueles que nem saíam da casa, ficaram um ano reclusos, muitas vezes 
tendo sido contaminados pelos mais moços da família e que agora irão se 
despedir da vida sem abraçar os netos ou terminar o que vinham fazendo. 
Triste missão desses profissionais que estudaram tanto para salvar vidas 
e não para abreviar a vida de ninguém.
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– Cadê o papai? Preciso da chave da casa de campo.
– Seu pai está no quarto. Parece meio indisposto hoje.
– Oi, velho! O que houve que voltou tão cedo da empresa?
– Não sei Poli, acho que estou precisando descansar. Tenho 

trabalhado muito.
– Então descansa. Vou levar a turma pra casa de campo, tá? Lá 

pelo menos ninguém vai querer acabar com a nossa festa.
– A chave está ali no armário. Vê se não deixa as luzes acesas 

por lá!
Nada como uma turma animada, de gente bonita, perfumada. 

Os carrões chegam abarrotados de bebidas e garotas. O som já 
inunda o gramado. Casais ocupam os sofás, as redes e os tapetes. 
Poli é paparicado pelas moças mais bonitas da cidade. Herdeiro rico, 
anfitrião perfeito, sua atenção é disputada pelas mulheres e pelos 
amigos. As rolhas dos espumantes pipocam em todas as peças da casa. 
Os armários são abertos à procura de salgadinhos e tira-gosto, que 
as moças nem comem, só bebem e fazem poses para atrair a atenção 
e os olhares dos rapazes. À medida que a madrugada avança, os 
casais procuram cantos sossegados para “ficar”. Ninguém sente sono, 
embalados pelos energéticos e outras coisas mais. Ali a festa pode 
rolar solta, sem a chatice da Guarda Municipal boicotando a diversão.

 Será que aqueles jovens bebendo e se aglomerando sem máscara 
moram sozinhos, pagam suas contas, vivem com autonomia? Ou 
voltarão para casa contaminados, mesmo sem saber, e ainda convictos 
de que resistiriam, caso se infectassem, indo assim contaminar os mais 
velhos que estavam recolhidos?

Uma mulher jovem gritava na festa: “Se eu adoecer, é só me 
intubar!” – E todos riam. 

A pandemia não tornou ninguém melhor, nem igualou a 
humanidade, como alguns apregoam. Aliás, ela aprofundou as diferenças 
e ressaltou as particularidades, positivas e negativas, de cada um.
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Como considerar “iguais” as pessoas que se isolam em grandes 
propriedades ensolaradas, em mansões à beira-mar, ou coberturas com 
churrasqueiras sempre fumegantes, enquanto outros se amontoam em 
cubículos com a geladeira e as panelas vazias e ainda cheios de culpa 
por terem que se aglomerar nas filas do banco, a fim de sacar o auxílio 
emergencial e aplacar a fome? Que igualdade é essa?!

Alguns poucos se arriscam para tentar levar o mínimo necessário 
aos mais carentes. Estes são os bons.

Outros desafiam as recomendações, penduram uma máscara suja 
no pescoço e vão se juntar aos seus iguais, tripudiando e contaminando 
meio mundo. Estes são os maus.

Porque, seja em situação normal ou numa pandemia caótica, cada 
um é o que é. Não melhora.

– Oi, mãe, cadê papai?
– Policarpo foi fazer uma consulta, e o médico achou melhor 

que ele ficasse no hospital. Ah, e nós precisamos fazer o teste do 
coronavírus também.

– Mas teste pra quê? Não estou sentindo nada.
– O médico falou que precisa. Já até agendou o horário.
– É dona Sofia, os três testaram positivo. Vocês devem se isolar. 

Seu Policarpo teve uma piora no quadro e será transferido para a UTI.

Jonas sentiu a garganta arranhando e foi logo buscar 
atendimento. Testou positivo e ficou apavorado, pois sua casa era 
muito pequena e ele dividia o quarto com as irmãs. Usando duas 
máscaras, se acomodou num quartinho nos fundos, em que guardava 
a moto e as bicicletas das meninas. Não saía dali para nada, a não 
ser para tomar banho no único banheiro e logo Mafalda esterilizava 
tudo com álcool. Passou alguns dias preocupado, sem sentir o sabor 
nem o cheiro dos alimentos, com um pouco de febre, mas tomou 
direitinho os remédios que o doutor receitou, pedindo a Deus que sua 
mãe e suas irmãs não adoecessem. Ele sabia que corria mais risco, 
pois precisava trabalhar. Assim que se sentiu melhor, aproveitou 
para estudar muito, colocando em dia as leituras e os trabalhos 
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da faculdade. Só saiu do quarto catorze dias depois, ainda usando 
máscara e mantendo o máximo de distanciamento possível dentro de 
casa. Mafalda seguia cozinhando, e um vizinho entregava as marmitas 
para ela, enquanto Jonas se recuperava. Quando ele ficou bom, ela 
fez uma feijoada caprichada e pediu ao rapaz que entregasse a todos 
os moradores de rua que encontrasse, em agradecimento pela saúde 
do filho e por elas não terem adoecido. Sua comida ia temperada 
com uma bênção de lágrimas, risos e gratidão.

– Doutor, tem certeza que ela precisa ficar hospitalizada?
– Sim, Poli. Sua mãe está sentindo falta de ar e precisa de 

oxigênio. E você, como está? Fez a quarentena como recomendei?
– Estou bem. Fiquei em casa quase o tempo todo. Mas e o 

meu pai?
– Dr. Policarpo precisou ser intubado. Ainda não apresentou 

melhora no seu quadro. Vocês já sabem onde se contaminaram?
– Meu pai deve ter pego esse vírus na empresa.
– Ele falou que os funcionários estavam trabalhando em casa. 

Bom, agora isso é o que menos importa. O fato é que o caso dele é 
bem grave.

– Alô! Poli? Como estão seus pais? Sabe, cara, quase todos nós 
temos parentes no hospital. Os avós do Tião faleceram no intervalo 
de dias, a mãe da Yanka está intubada, o Zeca foi para a UTI, aquelas 
duas meninas novas contaminaram a família inteira. Você também. 
Sabe, cara, estou com a consciência pesada.

– Besteira. Devem ter pegado essa coisa em outro lugar. Já, 
já meus pais melhoram. Vem pegar uma piscina. Estou com uns 
jogos ótimos.

Dr. Policarpo precisou utilizar o ECMO, um pulmão e coração 
artificiais, ao preço de trinta mil reais de diária no hospital. Dona Sofia 
foi intubada e Poli continuou levando a sua vidinha despreocupada, 
enquanto o contador assumia o controle da empresa e pagava uma 
verdadeira fortuna ao hospital.
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Jonas voltou ao trabalho e Mafalda agora preparava, além das 
quentinhas, bolos e docinhos. Estava quase equiparando os lucros 
ao seu salário de doméstica. Acompanhava suas meninas nas tarefas 
da escola e não relaxava nos protocolos de cuidados. Dali a poucos 
dias tomaria a primeira dose da vacina e agradecia todas as noites 
pela inteligência dos cientistas, que estavam descobrindo coisas para 
diminuir a morte das pessoas.

A internação hospitalar do Dr. Policarpo abrira um rombo no 
patrimônio da família. E não adiantara. Ele não resistiu e acabou 
enterrado sem velório, como todos os outros mortos por covid-19. 
Dona Sofia nem se despediu do marido. Acordou uma semana depois 
e precisaria ainda de muita assistência e fisioterapia para conseguir 
recuperar os movimentos e a fala. A despesa com esses profissionais 
só crescia. O fato de ser o “Júnior” significava também que ao Poli 
caberiam todas as responsabilidades com a empresa e com a mãe. 
Acontece que ele não se sentia preparado nem disposto a isso. 
Delegou tudo aos funcionários que, aos poucos, foram enriquecendo. 
Tentou chamar Mafalda de volta, no entanto, ela já tinha organizado 
sua vida de outra maneira. Os amigos sumiram, porque sua casa já 
não era convidativa para as baladas costumeiras.

Um vírus feroz, traiçoeiro, devastador, que agia a seu bel-prazer 
com uns e outros. A uns enriquecia, a outros empobrecia, a uns ensinava, 
deixava outros revoltados, um misto de saudade, de impotência, de 
dúvidas invadia a humanidade que, além de toda essa catástrofe, 
ainda encontrava motivos para brigas políticas e ideológicas. Um vírus 
democrático que não escolhe raça, nem situação econômica, nem mesmo 
idade. Facilitou, pegou.

Jonas não enriqueceu, no entanto, conseguiu recuperar a saúde 
e levar adiante seus sonhos e planos. Logo estaria formado e sua 
meta era a mesma desde criança – comprar uma casa para a família, 
num lugar bem tranquilo, onde sua mãe pudesse envelhecer em paz.
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Poli não aprendeu nada, vivia reclamando da demora para as 
coisas voltarem ao “normal”, aposentou os livros e só pensava em 
voltar a se reunir com os amigos e a passear de lancha, ignorando a 
luta da mãe para recuperar os movimentos e o patrimônio da família 
que estava sendo radicalmente dilapidado pelos maus gestores.

Desígnios divinos? Talvez.



F i l h o s  d a  p a n d e m i a

Um conto de 
Tatiani Longo Mazon

Dois de junho de 2030: hoje eu completo 20 anos de idade. 
Me chamo Aurora e em outros tempos seria considerada uma 
jovem recém-saída da adolescência, em plena flor da idade, diriam 
os mais velhos. A realidade que vivo atualmente é bem outra, sou 
adulta, responsável e séria. Tenho um emprego fixo, um diploma 
de faculdade conquistado há um ano, um apartamento para manter. 
Minha diversão é ver filmes, séries e shows e, como tudo na minha 
vida, vejo isso com a ajuda da tecnologia e sempre a distância. Meu 
único contato físico diário com outro ser vivo é possível porque sou 
uma privilegiada: tenho uma tartaruga adquirida há mais de cinco 
anos quando os animais ainda eram comuns por aqui. Alimento-a 
com a regularidade necessária e às vezes até converso com ela. 
Confesso que quando isso acontece, me assusto ao ouvir minha 
própria voz porque a solidão e o silêncio são características que fazem 
parte da vida de todos da minha geração, tão comuns quanto o uso 
de remédios controlados para dormir, acordar e manter a disposição. 
E mesmo assim o mundo pode ser resumido em apatia.

Tive que crescer “na marra” porque eu sou uma sobrevivente. 
Eu venci a covid-19 e desde então venho vencendo as doenças con- 
tagiosas que surgem de tempos em tempos. Diferentemente de meus 
pais e avós, diferentemente de amigos queridos e de muita gente 
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que vivia na Terra em 2020. O ano em que um vírus potencialmente 
contagioso e mortal saiu da Ásia e viajou de avião para diversos 
países, espalhando uma pandemia incontrolável por muito tempo, 
levando milhões de vidas, deixando outros milhões com sequelas, 
receios e traumas.

Ainda consigo me lembrar de detalhes da minha infância livre e 
feliz. Parques abertos, festas de aniversário, cinemas lotados, viagens 
de ônibus. Tudo era feito de forma tão natural e tranquila. Uso de 
máscaras faciais era algo impensável, e passar álcool nas mãos só em 
ambiente hospitalar. Não era necessário tomar banho imediatamente 
ao chegar a casa e nem desinfetar as compras do supermercado. Os 
abraços eram longos e apertados e ninguém se importava em ter um 
estranho colado à sua mesa no restaurante. Aliás, era tão mágico 
fazer amizades aleatórias em qualquer lugar, falar com as velhinhas 
no elevador, responder às perguntas de desconhecidos, descobrir 
coisas em comum com a pessoa que aguardava na fila do banco. 
Beijos, beijos e mais beijos, a maior demonstração de carinho e afeto. 
Éramos felizes e sabíamos.

O vírus se espalhou pelos quatro cantos do planeta tal qual 
fofoca sobre gente famosa. Rastro de pólvora. Ninguém estava 
preparado para lidar com tanta transformação, por mais que 
especialistas alertassem para tal possibilidade. Aqui, a doença 
demorou a chegar e lembro que quando isso ocorreu e se espalhou 
pelo país, as autoridades orientaram isolamento social imediato. As 
empresas direcionaram seus funcionários para trabalharem de casa, 
as indústrias reduziram a produção para evitar as aglomerações, 
apenas supermercados, hospitais e farmácias permaneciam abertos 
para urgências e emergências. Na casa em que eu morava com minha 
família, da janela era possível ver o movimento intenso de carros 
e ônibus na principal avenida da cidade minguando aos poucos 
até paralisar por completo. O som dos motores, das ambulâncias, 
das buzinas era constante e de uma hora para outra, silêncio total. 
Estradas vazias, todos trancados dentro de casa acompanhando pelo 
noticiário o andamento da pandemia e as orientações dos órgãos 
oficiais. Após dez dias de confinamento havia muito receio pelas 
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questões econômicas, pela sobrevivência da população e pelo futuro 
que era totalmente incerto, mas a natureza parecia fazer questão de 
mostrar sua força: o ar estava mais puro, o mar estava mais límpido 
e azul, os animais sentiam que a Terra estava sendo devolvida à sua 
Mãe, de quem nunca deveria ter sido tirada. Enquanto o planeta 
encontrava maior equilíbrio, a humanidade ia sendo varrida de 
hemisfério a hemisfério.

Mais que uma transformação física, a pandemia surgiu 
como uma grande necessidade de transformação moral. Porque 
inicialmente, antes da descoberta do real funcionamento do vírus no 
organismo humano, dos remédios e vacinas, a única maneira de evitar 
que a doença se propagasse era algo muito simples, e por incrível que 
pareça, impossível de cumprir: uso constante de máscaras, lavagem 
frequente das mãos com água e sabão e álcool em gel, distanciamento 
social. Sim, distanciamento. Evitar aglomerações era a única maneira 
segura para impedir a transmissão em massa. Mas isso aconteceu? 
Não, a humanidade agiu de forma egocêntrica e mimada, e o resultado 
foi desastroso. Jovens infectados assintomáticos continuavam a festar 
como se nada estivesse acontecendo lá fora e foram os grandes 
responsáveis em infectar seus pais, tios, avós, parentes e vizinhos. 
Em um ano a situação havia saído totalmente do controle, e quando 
a vacina começou a ser distribuída em massa, era tarde demais. 
Depois disso, outras pandemias surgiram tão contagiosas quanto.  
A boa notícia é que além de terem sido controladas mais rapidamente, 
forçaram a ciência a evoluir a ponto de novas vacinas surgirem a todo 
instante. Sentimo-nos seguros até que uma nova doença avassaladora 
surja causando temor e comoção.

Aprendemos muitas coisas com 2020, principalmente sobre 
higiene: lavar as mãos várias vezes ao dia virou regra assim como 
o uso de máscaras descartáveis, tudo o que chega da rua precisa 
ser descontaminado. Quem possui mais condições financeiras 
consegue instalar em casa uma cabine antigermes que garante uma 
limpeza profunda e rápida de tudo o que nela entrar. A cabine fica 
acoplada à entrada e o funcionamento é simples: é só abrir a porta 
de casa e entrar diretamente nela que ao ser fechada aciona o gás 
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de forma instantânea. Depois de cinco minutos o procedimento é 
finalizado e os vírus e bactérias são aniquilados. Uma rotina chata, 
mas importante e necessária. Estou quase conseguindo comprar a 
minha, mais um mês e terei dinheiro suficiente e depois disso, adeus 
à necessidade de tomar banho cada vez que chego a casa, além de 
precisar lavar todas as roupas, compras e tudo o mais.

Os dias passam de forma arrastada e criar uma rotina produtiva 
é fundamental para não surtar. Tento seguir a minha à risca: tempo 
para fazer minhas refeições com calma, trabalhar, estudar e praticar 
algum exercício físico e de respiração, preciso manter meus pulmões 
ativos e fortes. Tenho que me organizar para as compras da semana, 
peço pelo aplicativo e o supermercado entrega em casa, vou aproveitar 
para pedir algumas coisinhas gostosas. No próximo domingo meu 
irmão virá almoçar comigo, tentamos manter algumas tradições 
embora a carreira dele de gamer tome muito do seu tempo, quase 
que totalmente na verdade, faz dois meses que não nos encontramos. 
Sempre que o vejo tenho uma vontade de abraçá-lo forte, de implicar 
e discutir como fazíamos quando éramos pequenos, mas as epidemias 
nos transformaram em seres antissociáveis, apáticos e até mesmo 
frios. Sorrimos um para o outro, conversamos sobre os nossos 
trabalhos, fazemos uma ou outra provocação, trocamos ideias para 
novos projetos e quando nossa agenda permite, assistimos a um 
filme munidos de um pote se sorvete e muita pipoca. É a maneira 
que encontramos para manter nossa humanidade. Nunca, jamais 
tocamos em assuntos muito pessoais e sentimentais, jamais falamos 
das nossas perdas ou medos, vivemos no piloto automático.

Hoje é meu aniversário e apesar de tudo considero um dia 
especial. Não vai ter bolo gigante, nem balões ou presentes, mas 
é o dia que eu aguardo ansiosamente o ano todo e vou explicar o 
motivo. Assim que soube que não venceria a doença, minha mãe, em 
seus últimos dias de vida, escreveu diversos e-mails e os programou 
para que eu e meu irmão recebêssemos no dia do nosso aniversário. 
Meu irmão não admite, mas também não nega que fique tão ansioso 
quanto eu aguardando a notificação na tela do computador. Não  
há uma regularidade no horário, mas desde os meus 15 anos, não 
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falhou um. Quantos ainda teriam? Esse ano eu vou receber? E o que 
ela teria escrito para os meus 20 anos? Minha mãe era sensível com 
as palavras e sempre conseguia expressar o que sentia em seus textos. 
Por isso, foi um choque receber o primeiro e-mail quando fiz 15 anos. 
Já eram sete meses sem ela por aqui, estávamos nos acostumando 
a viver sós, eu e meu irmão, e lembro que estava com zero vontade 
de celebrar meus 15 anos. Naquele dia me levantei cedo, tomei meu 
café preto sem açúcar e abri meu planejamento de estudos, tinha 
muita coisa para ler se eu quisesse passar de ano. Perto do meio-dia 
o meu celular apitou, era a notificação: De: Mamãe, Assunto: Que o 
seu dia seja tão lindo quanto você!

Por momentos eu fiquei imóvel, comecei a chorar antes mesmo 
de ler a mensagem e então liguei para meu irmão:

– Ei, ouça bem, isso não tem graça, isso não se faz! Por que 
você usou a conta de correio eletrônico da mamãe para me escrever?

Meu irmão não entendeu nada, me chamou de doida e me 
ajudou a compreender o que se passava: é claro, bem a cara dela 
fazer isso, planejar isso, programar isso, ela queria se manter 
presente de alguma forma em nossas vidas. Tomei um copo de 
água gelada, estava com a boca seca e tendo uma crise de ansiedade, 
minhas mãos tremiam. Queria ler logo o que ela havia preparado 
para o meu dia e ao mesmo tempo não queria. Criei coragem e abri. 
Era um texto relativamente grande e já na primeira linha eu senti 
como se fosse criança outra vez. Como se estivesse no colo dela 
nas minhas festinhas de aniversário que eu tanto amava por ser o 
centro de todas as atenções, a expectativa de abrir os presentes, 
de ouvir os parabéns e soprar as velas. Li tudo em segundos sem 
mal conseguir respirar e digerir as palavras. E caí aos prantos, 
chorei muito, chorei de raiva por não a ter mais aqui, por tudo o 
que tinha acontecido, raiva dessa humanidade desumana que não 
respeitou as regras de isolamento quando deveria. Gente egoísta, 
gente pequena. Depois, mais calma, chorei de saudade e de alegria 
pela surpresa inesperada. Então preparei um bolinho de caneca, 
destes que ficam prontos em cinco minutos, acendi a velinha, fiz 
meus desejos e soprei apagando a chama de uma vez. E depois li 
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novamente o e-mail, várias vezes, me encantando e absorvendo cada 
frase. Parecia que eu conseguia ouvir a voz da minha mãe na minha 
mente e aquilo era como um abraço apertado e forte, destes que só 
pai e mãe sabem dar. E, desde então, o ritual é repetido todos os 
anos. Aguardo a notificação, faço meu bolinho e abro a mensagem, 
mas hoje estou com uma sensação estranha, já são quase 17 horas 
e nada da notificação ainda. Por mais que eu saiba que um dia as 
mensagens pararão de chegar, confesso que não gostaria que fosse 
hoje. Preciso de tempo para mais esta despedida.

Aproveito para levantar e me movimentar um pouco, percebo 
que estou tensa. E enquanto tomo água e alimento a tartaruga, 
lembro-me de um trecho da mensagem do ano passado: Minha filha, 
nunca duvide que o bem vencerá. A maldade presente no mundo ainda 
é necessária para separar os bons dos ruins. Seja sua essência, seja 
livre sem ferir a liberdade do outro, seja feliz sem que isso custe a 
felicidade do outro, cresça, mas não utilize ninguém como escada. 
Sua vida ainda vai florir muito e eu estarei com você, em sua mente 
e em seu coração. Eu te amo mais que tudo, de sempre e para sempre. 
Aproveite o seu dia!

Admito que as mensagens me dão ânimo para seguir e não faço 
ideia de como seria minha rotina sem ter essa motivação de esperar 
pela lembrança amada. Foi então que ouvi meu celular apitar e corri 
para ver. Sim, estava lá o lembrete: 17h15min, 2 de junho de 2030, 
De: Mamãe, Assunto: Feliz duas décadas de vida! Então eu sorri e 
me senti cinco quilos mais leve. As mensagens parariam de chegar, 
mas não seria nesse ano, não hoje, não agora. Sorri e me emocionei, 
meu coração apertado de uma saudade feliz e dolorida ao mesmo 
tempo. Abri a geladeira, peguei os ingredientes e preparei o bolinho, 
onde eu havia mesmo guardado a velinha? Enquanto o micro-ondas 
funcionava, encontrei a vela e o isqueiro e alguns minutos depois 
estava de volta à minha mesa com meu bolinho, o café e a mensagem 
aberta na tela do computador. Fiz meu pedido de olhos fechados, 
soprei a vela e comi um pedaço do bolo. Registrei uma selfie, mais 
tarde enviaria ao meu irmão que, como eu imaginava, ainda não 
havia me ligado para dar os parabéns. Agora, estava pronta para ler 
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a mensagem e sentir cada linha de saudade e emoção. E sim, mamãe, 
eu sei, a maldade ainda é necessária para separar os bons dos ruins, 
mas no que depender de mim ela ficará lá fora, distante, no máximo 
será desintegrada na minha cabine antigermes. Aqui dentro, no meu 
espaço, embora apático e frio, só o amor vai permanecer, nem que 
seja apenas através das memórias e lembranças.



Fu n e r á r i a  C a r l o  S t i m e r

Um conto de 
Kristel Hemmer Casagranda

Existem pessoas com talento nato. Alguns preferem chamar 
de dom, que seja. Dom para música, ciência, medicina, liderança, 
palco, escrita… Você com certeza conhece alguns desse tipo. Carlo 
Stimer nunca foi um desse tipo.

Também existem pessoas que nascem com outros tipos de 
talento. Por exemplo, lucrar com o sofrimento dos outros. Carlo 
Stimer não escolheu esse dom, o dom o escolheu, mas quer saber? 
Ele nunca reclamou.

– Eu te disse, Lúcia. A pandemia foi a melhor coisa que poderia 
me acontecer.

Lúcia parou de ajustar o terno do cadáver e se virou para Carlo.
– Você não pode estar falando sério. Você já parou para pensar 

quantas pessoas estão morrendo?
Carlo deu seu melhor sorriso amarelo e voltou a lustrar o 

caixão.
– Exato.
Lúcia balançou a cabeça.
– Você é um egoísta, Carlo.
Ele era mesmo. E não se importava. Lúcia se virou e saiu 

irritada, esbarrando na placa Funerária Carlo Stimer.
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***

Não deveria ser tão fácil julgar as pessoas, mas julgar Carlo 
Stimer era fácil, muito fácil. Arrogante. Cético. Egoísta. Ele passava 
metade do dia no seu escritório da funerária, a última sala à direita, 
contando mortos, e quando o número era um recorde, ele abria um 
vinho para comemorar.

Com o aumento dos lucros em abril de 2020, ele comprou 
mais dois computadores para acompanhar 24 horas por dia as 
atualizações do número de mortos pela covid-19. Se você já viu 
aqueles investidores com três computadores acompanhando todas 
as atualizações da bolsa de valores e das suas ações, bom, é mais ou 
menos assim.

A outra metade do seu tempo, ele passava preparando os 
funerais. Ele não confiava nos funcionários para fazerem as tarefas 
sozinhos, e o número de clientes multiplicou desde o início da 
pandemia.

***

Julgar Carlo Stimer era fácil, mas Marcos não era bom em 
prejulgar as pessoas.

Quando ele entrou na funerária pela primeira vez, para 
acompanhar sua amiga, Camila, que havia perdido um tio, Marcos 
achou aquele lugar deprimente.

Carlo Stimer os recebeu, com seu jeito arrogante de sempre, e 
não se preocupou em perguntar se Camila estava bem, ele foi direto 
e preciso, resolvendo tudo da forma mais rápida possível, até seu 
olhar encontrar o de Marcos.

Marcos viu em Carlo algo que ninguém mais via, determinação, 
coragem e dor.

Carlo não se importava com os clientes, mas, por algum 
motivo, ele começou a se importar com Marcos. Cada vez mais.

***
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Existem pessoas com talento nato. Alguns preferem chamar 
de dom, que seja. Nada disso importa na verdade.

Carlo cresceu acreditando que tinha talento para o seu negócio. 
Lucrar com a morte era um dom, e ganhar cada vez mais era viciante. 
Ele era bom nisso, e gostava de ser bom. Depois, não gostava mais.

Carlo amava Marcos, ele não era talentoso nisso. Ele errava, 
ele decepcionava, e aquilo machucava, mas ele aprendia com seus 
erros. Carlo não tinha um dom para amar Marcos, ele aprendeu aos 
poucos, e quanto mais esse amor crescia, mais o talento de lucrar 
com o sofrimento diminuía. Ou perdia a importância.

***

Às vezes, a gente se sente quebrado. Quebrado em pedaços 
tão pequenos que nem sabemos mais quem somos. A dor é a única 
certeza. A ausência é a única presença.

Quando Marcos morreu, em 30 de junho de 2021, por infecção 
viral, Carlo quebrou tudo que tinha dentro da funerária. Ele quebrou 
as vidraças. Ele quebrou o espelho. Ele quebrou o pedestal com as 
flores e o suporte do caixão. Ele quebrou os computadores novos 
da última sala à direita. Ele quebrou tudo que podia, para se sentir 
compreendido. Como se o local para o qual ele dedicou a vida pudesse 
entendê-lo. Ele estava quebrado, e agora a funerária Carlo Stimer 
também estava.

De que adiantava todo aquele dinheiro que Carlo ganhou nos 
últimos meses? Dinheiro nenhum poderia trazer Marcos de volta.



G o s t o  d e  n a d a

Um conto de 
William Wollinger Brenuvida

O relógio o desperta às seis da manhã, com o dia ainda bem 
carregado, nuvens ao leste, chuva que tenta adentrar ao quarto, 
sensação de frio, friagem de meados de outono. Insiste, desiste, 
volta atrás. Olhos no espelho, e aquela coisa que ele vê, também o 
olha, acerta-o em cheio. A barba vai ficar mesmo para o chuveiro. 
Afaga o rosto que ainda é macio. Há dois dias perdeu o olfato, 
sequer se lembrou de entrar em desespero. Preparou um café muito 
forte. Insuportável! Repetiu em silêncio. Ligou para ela, insistindo, 
desistindo e voltando atrás, em vão, gosto de nada. Ela desligou o 
telefone, e voltou a dormir. Há duas semanas ela não estava mais, na 
TV, no celular, nas redes sociais, em lugar algum. Tomou para si o 
chapéu e o guarda-chuva, como quem cumprimenta velhos amigos, 
e se bateu rua abaixo, andando a pé, mais de um quilômetro com 
aquele vento molhado no rosto. Queria sentir o cheiro da chuva 
molhada, não pode. Gostaria de sentir o gosto do último café forte 
com canela, a boca amargava. O que seria, então, este gosto de nada?

Parou na padoca mais próxima e pediu um pingado. Na TV, um 
telejornal matinal, o discurso desalmado do ministro de economês, 
e logo, na sequência, o pronunciamento oficial do chefe da nação. 
Ele não dá muita bola, é mais um repeteco do mais do mesmo.  
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O pingado vai amargando a boca, na proporção em que o aroma se 
torna nauseante.

– Pandemia, gringo, pandemia! – Fala alto um homem sentado 
ali perto, quando a TV anuncia mais de 300 mil mortos pelo novo 
coronavírus no Brasil. E o homem sentado ali perto continua: – 
Lamentável, gringo, lamentável! Tu ainda escreves, gringo? – 
Arremata provocando aquele desconhecido sentado ali bem perto 
da mesa de café.

Então, ele se levanta, pendura a conta, que deve ser acertada 
todo final de mês, e se bate rua abaixo novamente.

– Escreve um texto denunciando tudo isso, gringo. Insiste 
aquele homem desconhecido que fala muito sem sair da padoca.

Ele vai ao bolso e saca um objeto pesado antiquado. Faz do 
quase lamento uma tentativa de ligação. Em vão, ela não está em 
parte alguma. Volta ao trampo. Senta à mesa. A tela vazia. O caderno 
de anotações rabiscado. A mente acelerada. O coração que palpita. 
A boca amarga. O aroma que falta. Da ausência sinestésica, o que 
mais falta faz é do tato que conforta. “Somos uma rede de afetos”, 
anuncia uma publicação, aleatória, na internet. Cinco redes sociais, 
sites de informação de notícias, atualizações do esporte, o clima e o 
tempo, a pandemia. “Assista à live de fulano, beltrano e cicrano esta 
noite.” As estatísticas omitem a crueldade dos fatos. As campanhas 
ambientais e as beneficentes, a obviedade do lucro. Ele acessa um 
chat de conversas pela internet, envia uma mensagem para ela, em 
vão, ela não está em parte alguma.

Ele sai para fumar um cigarro. A chuva persiste em deslocar 
os automóveis, barulhentos. Desiste do cigarro. Respira fundo a 
fumaça dos carros. Já basta. O ar que adentra aos pulmões é frio. 
Frio e fumacento. Decide entrar numa pequena vendinha. Há muitos 
balangandãs, com mil e uma coisas dependuradas, ele ri, e naquele 
riso acha que rir das coisas bobas pode trazer alguma sorte. Ele pede 
um misto-quente e um refrigerante.

– Vai comer aqui mesmo, moço? – Pergunta indiferente o 
homem da venda.
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Ele faz um gesto negativo, com a cabeça, e o dono do estabe- 
lecimento percebe. A chapa quente deixa um aroma de queijo e 
presunto assados, mas ele não sente.

– A pandemia já matou mais de 300 mil pessoas, o moço viu? 
– O homem da venda arrisca uma conversa.

Ele quer falar, de algum modo dizer algo, as palavras não saem, 
passa a considerar qualquer palavra uma ameaça a ele mesmo, a 
quem possa ouvir. Silencia. O dono do estabelecimento finge que 
aceita. Ele toma o pacote do lanche, a sacolinha do refrigerante, paga 
o serviço, agradece e se bate novamente com a rua. Arrisca ir ao bolso 
e usar o celular. Recua. A rua é cinza. A cidade é cinza e barulhenta. 
Talvez a vida tenha o sabor das coisas que se sente. O aroma e o tato. 
Quem sabe a vida somente tenha sentido com o gosto das coisas.

Ele senta diante da tela vazia. Abre o pacote, o misto ainda é 
quente, o refrigerante ainda gasoso. Mastiga as palavras juntamente 
com o queijo, o presunto e o pão. Quer sentir algo. Gosto de nada. 
Quer cheirar o queijo derretido no pão francês, nada sente. Os dedos 
tremem ao tentar deslizar no teclado. A mente está acelerada, o 
coração palpitando, as palavras bailam no ar, incapazes de se 
unirem ao teclado, na tela vazia. As sirenes e os motores invadem o 
ambiente. Num espaço apertado, tubos e conexões, o ar é rarefeito. 
Então, ele toma coragem e tenta escrever. É tarde. As estatísticas o 
querem por completo. Os dedos tremem, insistem, as letras vazias 
se reúnem numa dança cósmica, e ele não escreve, sim, digita na 
tela fria: Pandemia.



H e r a n ç a

Um conto de 
Eduardo Sens

– Tu viu, Isaías, que isso aí é pior pra velho?
– E o que que tem?
– É que eu tava pensando…
Zé Roberto pensou foi no pai, entrevado no asilo. Pensou 

naquela dinherama no banco, nas terras lá no Taquaruçu, que o 
filho da puta do velho não vendia por nada desse mundo. Estavam 
lá, ao deus-dará. Pensou naquele calor desgracido, na firma que agora 
estava fechada e no salário que se perigar não pingava no final do 
mês. Pensou nos meses seguintes, porque o cara na TV falava em 
mais de sessenta dias com essa encrenca, e pensou em como um 
ventilador seria bom pra dormir. Dava pra carregar para a sala na 
hora da novela… Ah, que novela que nada, com o dinheiro do velho 
ia era ter internet e assistir a filmes numa TV nova, grande, dessas 
que conecta com tudo.

– O que que é saliva, Isaías?
– É o cuspe quando ainda tá dentro da boca. Por quê?
– É que eu... Eu tava pensando, onde será que a gente consegue 

pegar esse vírus?
– Tu tá é maluco! Deixa de ser besta. – Isaías se levanta, com 

jeito de indignado, e sai para a cozinha pra buscar água gelada. Zé 
Roberto conhecia a pisada dura do irmão, que batia primeiro o 
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calcanhar forte no assoalho, e sabia também que aquela pisada não era 
de alguém indignado. Zé segue o irmão e vai para a cozinha também.

– Sério, Isaías. Olha só: o pai já tem mais de oitenta. Não vai 
viver mais nada. Quando muito, uns dez anos. Tamo correndo o risco 
de esse dinheiro sumir, de alguém se apossar das terras. E vai saber 
se ele não tem outros filhos por aí. Tu sabe, o velho era foda. Deve 
ter ex-mulher, amante, o cacete, outros filhos por aí, sei lá. Ele era 
um filho da puta com a mãe, tu sabe bem.

– Mas isso não justifica. Essa tua ideia é pecado – diz Isaías, a 
voz pacífica demais para a frase, os olhos pensando longe.

– É o jeito de a gente se ajeitar de uma vez por todas, homem 
do céu. Pensa, pensa bem.

No dia seguinte, depois do almoço ralo, sardinha com macarrão, 
porque era o que tinha, os dois entram desajeitados no hospital. 
Pegam a fila do atendimento e logo tomam um assento. Isaías parece 
um pouco mais nervoso. Zé Roberto está decidido, a mente fritando 
no que consegue imaginar pela frente, igual quando faz joguinho 
da Mega Sena. Fica sonhando com as notas de cem reais novas, 
cheirosas, imaginando o que vai comprar, que amigo presentear, os 
detalhes da festa que vai fazer. Isaías não consegue pensar nessas 
coisas. Chacoalha a perna, fricciona as mãos nas coxas. O coração 
quer pular do pescoço. Os dois, sentados na emergência, esperam 
de butuca alguém se apresentar com sintomas do vírus.

– A gente tem que ver quem tá com tosse, com febrão; quem 
já chega delirando – diz Isaías, um pouco mais estudado. O irmão o 
ouve raspando a unha comprida do mindinho no queixo. Quando o 
assunto exige um pouco mais de cabeça, é melhor seguir as ordens 
dele. – Acho que também a gente vai saber só de olhar a roupa do 
médico – continua Isaías. – Deve de estar com aquelas máscaras de 
solda que apareceram ontem na TV.

Não demora muito e uma ambulância chega fazendo escândalo 
na porta do atendimento. Abrem as portas traseiras. Roupas especiais, 
botas, luvas, a máscara especial que apareceu no jornal. O paciente 
é colocado na maca. Zé Roberto, ansioso, se levanta e se aproxima. 
Um outro enfermeiro o afasta.
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– Com licença que é suspeita de coronavírus; cuidado – diz o 
enfermeiro. 

É a chance que têm. Isaías aproveita. Rápidos, os dois furam a 
barreira formada pelo enfermeiro, um homem magrinho e de braços 
curtos, que até tenta reagir, mas os dois já estão debruçados no 
paciente. Zé Roberto mete os dedos na boca do sujeito e lambe em 
seguida os próprios dedos. Até Isaías se constrange com aquilo. Só a 
saliva é suficiente, pensa rápido, não precisa se lamber todo, e coloca 
logo ele também dois dedos na boca aberta do paciente, um velho 
que, pelo toque na gengiva nua ele percebe, não tem os dentes da 
frente. Enquanto isso, Zé Roberto já escarafuncha o nariz do doente.

– Deu. Chega. Cruz-credo! Não precisa disso tudo. Vamo 
embora, corre Zé!

Zé Roberto lambe ainda mais duas vezes a mão e chupa o dedo 
que meteu no nariz do paciente. Dois seguranças vêm em direção a 
eles, mas é tarde. 

– Acho que conseguimos! – comemora Zé Roberto, gritando 
já em cima da moto. – Vamo pro asilo, Isaías, vamo direto, rápido.

– Sim, tô ligado. Esse vírus morre rápido.
– Foi por isso que eu lambi. Já tô infectado.
Na moto, capacete no braço, porque não dá tempo de colocar 

na cabeça, eles aceleram. Os seguranças ficam para trás. Isaías arranca 
e acelera até o motor cortar giro. Varam assim os cruzamentos, 
atravessam os sinais, pulam lombadas, buzinam para quem tenta 
passar na faixa de pedestres, que saiam da frente, desgraçados. Isaías 
empina a moto ao ultrapassar um carro mais lento. O asilo fica do 
outro lado da cidade, 12 quilômetros para lá do hospital. Zé grita e 
bate nas costas do irmão, feliz com o resultado. Já tem planos para o 
dinheiro do banco. Primeiro vai comprar uma casa boa. Pode até ser 
ali no bairro, mas vai ter que ter ar-condicionado e uma churrasqueira 
automática, dessas que gira a carne sozinha, pra chamar os amigos e 
encher a cara de cerva. Um carrinho bom, ah isso sim, um carango 
massa, pode até ser coisa mais fina, quem sabe um importado, um 
Audi, que daria pra rebaixar, colocar umas rodonas e parar na avenida 
com o porta-malas cheio de vodca com energético pra galera. Queria 
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ver se a mulherada não ia cair em cima. Ia, ia sim. Perigava dar briga 
no mulherio. Aquela vaca da Suélen, duvido que ia me esnobar agora. 
E as terras do Taquaruçu? Melhor vender, botar logo pra torrar. 
Terra só dá trabalho, só consome. Aquilo deve valer uma nota. Baita 
matão fechado, cheio de pinheiro, tudo preservado, vende fácil, uma 
madeireira bota aquilo abaixo e a gente só recebe os dólar na conta, 
igual patrão; ou, se a gente der sorte, um magnata desses chega 
querendo sociedade pra colocar uma fábrica grande lá, um hotel, 
quem sabe, o que ia ser bonito, porque tem até cachoeir–

– Zaía, olha o caminhão!
Não dá tempo. O sinal tinha fechado para eles. A carreta nem 

olhou para o lado, vinha no embalo. Isaías desvia dela, mas do lado 
de lá vem um carro da Polícia a toda.

Batem bem de frente.
Da moto só sobra um monte de ferro retorcido embaixo 

da viatura, que demora a desligar a sirene. Os corpos dos dois se 
chocaram de frente com o para-choque de aço reforçado do carro da 
polícia e se dividiram com a pancada. Foi preciso juntar seis pedaços.

Para o enterro, vieram os amigos mais próximos. O pai, no 
asilo, nem ficou sabendo, nem das mortes nem dos planos. Não ia 
poder sair mesmo, tinha que respeitar a quarentena.



I d a

Um conto de 
Carlos Alberto Sapata Carubelli

Ida olha pela janela, os vãos estão todos envelopados com 
durex. Nem as muriçocas que são tão afoitas por sangue entram. 
Algumas estão ali à espera da primeira oportunidade. Pelo buraco 
do ar-condicionado, verifica se seus vizinhos estão na sacada ao lado. 
Não vê rastro de ninguém por perto. Veste sua roupa protetora, põe 
máscara, viseira, touca. Terço nas mãos. Não se esquece das luvas.

Abre a porta e espia o corredor. Parece que todos se foram. 
Caminha, faz o sinal da cruz e desce pelas escadas. São três andares. 
Longa distância para seus músculos, que já se acostumaram com a 
ondulação do sofá. Aquele corrimão tão enferrujado a joga para a 
outra extremidade. Não quer sua ajuda para a travessia.

Não há ninguém no pátio, talvez esteja só. Deve comemorar? 
No fundo é o que sempre quis. Estar distante, mesmo tão próxima 
de todos. As verdinhas estão queimadas, a geada passou e devastou 
o pouco que ali tinha. Corre para a guarita.

– Seu Geraldo, sou eu.
– Bom dia, Dona Ida. Quanto tempo.
– É...
– Então, o carteiro deixou esta encomenda.
– Que estranho, não estava esperando nada. Mas, de qualquer 

forma, muito obrigada.
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Com a caixa em mãos, corre em direção ao Bloco A. Sobe 
cantarolando a música que embalou seu primeiro namoro. Será que 
Armandinho largou a esposa e enviou um presente? Mas já faz trinta 
anos e ele ainda deve estar naquele fim de mundo. Ou foi Bento?  
O dono da farmácia ao lado. Ele sempre a olha diferente.

Segura no corrimão como se fosse um braço de um de seus 
antigos pretendentes. Toca o metal. Respira e tenta colocar seu 
cérebro para pensar. Não deveria ter feito aquilo. Sua pele agora 
está pálida. Corre para a casa.

O peito aperta, o ar é rarefeito. A respiração não está boa, não. 
Liga o ventilador, mas aquele ar de verão a sufoca. Começa a tossir. 
Busca água. Está contaminada, tem certeza disso. Pega seu terço e 
parte para a farmácia. Quer se certificar, não vai conseguir dormir 
sem uma resposta.

Ajeita a máscara, desce as escadas correndo, não olha para 
aquele corrimão que a traiu minutos antes. Passa por Seu Geraldo 
sem vê-lo. Com álcool em gel numa mão e o terço em outra, chega 
esbaforida na farmácia.

– Bom dia, Dona Ida. O que te traz de volta?
A mesma piada de sempre. Ou a piada é uma forma de 

aproximação? Talvez queira dizer algo a mais para ela.
– Oi, Bento, meu querido. Hoje não tenho muito tempo, não. 

E eu sei que temos muito para conversar, mas tem como a gente 
fazer aquele teste rápido?

– É... Claro.
Negativo. Ida respira aliviada. Quer voltar logo para sua casa e 

abrir aquela caixa. Tem certeza que foi Bento quem a enviou. Corre. 
Passa pela portaria. Sobe as escadas. Corrimão nem pensar. Chega 
a casa. Ufa!

– Olá, vizinha.
Socorro. Ida não tem coração para tantos sustos. Olha para 

trás e um bonitão sem camisa está lá. Não se lembra de tê-lo 
como vizinho. Através de sua porta, vê que está fazendo mudança.  
Os móveis estão todos espalhados pela sala.
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– Me mudei hoje para cá. Prazer.
Sua boca vai ao encontro da bochecha vulcânica de Ida. Não 

reage. Apenas fecha a porta. Abre um sorriso largo, mas se lembra 
de que esse atrito entre boca e bochecha passou de todos os limites. 
Vai até a pia da cozinha e começa e esfregar seu rosto.

Esfrega, esfrega. Seu corpo está quente, decerto está com febre. 
Procura o termômetro. Quando o encontra, já o coloca em sua axila. 
36.5 °C. O aparelho deve estar quebrado, só pode, ela sente que está 
fervendo. O calafrio chega ao mesmo tempo que joga o termômetro 
no lixo.

Põe máscara, viseira, touca. Terço nas mãos. Não se esquece 
das luvas. Escadas. Corrimão, não. Portaria. Enfim, farmácia.

– Olá, Dona Ida. Que te traz de volta?
– ...
– Teste rápido?
– Sim.
Negativo. Respira fundo. Não é desta vez. Agora ninguém a tira 

de seu apartamento. Está focada em não se distrair no caminho. Não 
quer papo com o dono da farmácia, muito menos com o porteiro.

– Dona Ida, preciso falar contigo. É que...
– Não. Tenho que voltar para casa.
Vai se esquivando do Seu Geraldo. Vai caminhando de costas 

e faz sinal que aquele não é o melhor momento para uma conversa.
Páááá! Tromba na menina que está andando de bicicleta.  

O joelho da garota está ralado, grita sem parar. Onde estava essa 
gente toda? Ida abraça a garota e a consola. Pede perdão, explica o 
mal-entendido para a mãe e se levanta. Corre para a casa.

Um abraço bem agora? Corre para o banho. Esfrega, esfrega. 
Sua cabeça dói. Tosse. Calafrios. Febre. Veste sua roupa protetora, põe 
máscara, viseira, touca. Terço nas mãos. Não se esquece das luvas.

Escadas. Corrimão, não. Portaria. Farmácia. Ida, o que te traz 
de volta? Negativo. 

– Dona Ida, é sério. Preciso falar contigo.
– Não, não.
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– A correspondência não era para você. Eu me equivoquei. Não 
sabia que tinha outra pessoa morando no mesmo andar. A caixa é 
do Seu Ildo, seu novo vizinho. Não li direito.

– Como assim?
– Se já abriu, eu converso com o Ildo e peço desculpas 

diretamente para ele. Nunca aconteceu isso comigo.
– Ah.
– Ele vai buscar em sua casa mais tarde.
Ida não acredita. Não tinha sido nem Armandinho, nem o 

Bento da farmácia. Ida é mar depois de noite de ano-novo, morte 
e desolação. Já fazia planos de passeios com o Bento pelo parque 
ao lado, mas continuará sendo a mesma velha de sempre. A velha 
estranha que a vizinhança faz chacota. A velha que sempre está de 
máscara, viseira, touca. Terço nas mãos. E que não se esquece das 
luvas. Pelo menos o vizinho bonitão irá visitá-la mais tarde para 
buscar a correspondência.



L i b â n i a

Um conto de 
William Wollinger Brenuvida

Libânia ouvia atentamente Carlos, o professor de História, 
dizendo do costume antigo em se preparar os mortos para a vida 
eterna. Para Carlos, o costume era cientificamente comprovado 
pela Arqueologia e História, que teceu vários estudos a respeito 
dos povos da Antiguidade, e para ele, cultuar um rito de passagem 
tenha mesmo surgido com os neandertais, nossos primos ancestrais, 
espécie humana que antecedeu ao Homo sapiens, também convivendo 
por um curto período de tempo, legando costumes e também a 
genética. Os neandertais, completava o professor, ao mostrar mapas 
antigos e fotografias das áreas de pesquisa e escavação arqueológica, 
sepultavam seus mortos, decorando o túmulo com flores e objetos 
lembrando o morto. Libânia viajava nas aulas de História, um pouco 
pela admiração ao professor, também por gostar dos estudos de 
História, principalmente quando o tema se referia à Arqueologia. 
Quando Carlos a chama no final da aula, Libânia pouco acredita.

– Você poderá gostar deste livro, Libânia. Dá uma olhada, e 
depois a gente conversa. – Fala Carlos, estendendo um livro de capa 
vermelha com o título: Deuses e mitos do passado: uma viagem no tempo.

Libânia apressa o passo e vai para casa. No caminho encontra 
algumas pessoas com máscara, e também muitos outros ignorando as 
máscaras. É a pandemia. Por regra todos deveriam usar máscara nas 
ruas, mas não é o costume. Também, Libânia, observa os anúncios 
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dos jornais mostrando a grande perda de vidas humanas, e isso 
a preocupa. Ao chegar a casa, na periferia da cidade, os vizinhos 
olham desconfiados, mas não se aproximam. Aquele falar baixinho 
vai imperando nas redondezas, desafiando até mesmo a ambulância 
da Saúde estacionada na porta daquela casa simples, de gente de 
origem operária. A avó de Libânia é levada de maca na ambulância. 
Suspeita de covid-19, dizem os funcionários da vigilância em Saúde. 
Libânia vê a vó pela última vez, mas não pode tocar a avó, não pode 
beijar a avó, apenas uma frase interrompida ensaia sair: “Vai ficar 
tudo bem, vovó”. Dona Matilde é internada às pressas para semanas 
de confinamento na unidade de terapia intensiva do hospital mais 
próximo. Libânia tenta, em vão, por diversas vezes, ver a avó, mas 
as notícias chegam para a família, esporadicamente, via WhatsApp. 
A angústia é enorme. Os dias passam. Após trinta dias internada, 
dona Matilde sucumbe. Não há mais samba, não há mais colo para 
os netos. O corpo, já inerte, frio e retesado, é enviado à família 
com a recomendação de sepultamento sem velório e caixão lacrado. 
Libânia questiona os médicos e as autoridade sanitárias, em vão, 
sem resposta. Caberá a ela e à irmã caçula cuidarem dos preparativos 
fúnebres. Mensagens em massa nos grupos da família e amigos, 
no WhatsApp, são de desculpas por não haver velório, e haver um 
enterro somente aos parentes.

– A vozinha tá sorrindo, não vês? – Diz Camila diante do 
silêncio de Libânia.

Libânia quebra o silêncio, e diz a Camila para manifestar a avó 
todo carinho possível na hora da despedida.

– Te prepara. A gente vai dar banho na vozinha, e vamos colocar 
a roupa que ela mais gostava. Ah! Vai buscar a foto do vozinho. E me 
traz a guia dela. É pra Iemanjá encontrar com ela lá do outro lado 
do Rio das Almas.

– Libânia, a gente não pode tocar no corpo! Ficou doida, foi? 
E se a gente pegar a doença?

– Minha vozinha vai ser sepultada com todas as honras. Viveu 
tanto, criou essa gente toda. Matou a fome de meio mundo. É uma 
pena ser enterrada assim, sem gente pra cantar um samba.
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As irmãs iniciam a preparação do corpo da avó. O corpo começa 
a ser lavado como pedia o costume, rezando baixinho aos orixás. 
Camila traz a roupa preferida da avó, também a foto de nhô Sebastião. 
Camila coloca a foto no bolso esquerdo da blusa da avó. A guia para 
Iemanjá é colocada nas mãos fechadas de dona Matilde. Libânia 
asperge duas gotas de perfume de alfazema no pescoço da avó, e 
repara os olhos de dona Matilde, abertos.

– Camila, tens uma moeda?
Camila vai ao quarto em que as irmãs dormem procurar uma 

moeda. Libânia contempla o rosto de dona Matilde, vozinha parece 
sorrir tranquila sem se preocupar com o movimento das netas. Camila 
demora um pouco, retornando com uma moeda de 25 centavos.

– Tu não tens consideração mesmo por tua avó, né, Camila? 
Poxa, 25 centavos? A vozinha merece bem mais que isso! – e dirige 
um olhar firme para Camila que trava, mas logo se recupera.

– Foi o que eu consegui achar. A vozinha nem vai reparar.  
O importante é que de coração. Faz logo esse negócio aí da moeda 
porque eu já tô com medo.

Libânia puxa a pelha dos olhos, como dona Matilde fazia, e 
coloca a moeda de Camila no olho esquerdo da avó. Depois, Libânia 
vai ao bolso, e puxa mais uma moeda. Repete o ato, puxa novamente 
a pele do olho, deposita a moeda com carinho no olho direito, e diz 
em voz alta:

– Com estas moedas, a vozinha Matilde paga o barqueiro, 
e atravessa o Rio das Almas. Vai com Deus Nosso Senhor Jesus 
Cristo, os orixás a protejam. – O corpo estava encomendado pela 
neta mais velha, muito embora, nada adiantaram os cuidados para 
o sepultamento. Horas depois, a Saúde Pública viera buscar o 
corpo. Colocada num saco azul sem muito adereço, dona Matilde 
foi sepultada pelos funcionários da prefeitura. A almadia singra o 
oceano, levando o corpo de Dona Matilde, desdobrado num manto 
de azul infinito. Remos n’água, pano ao vento intumescido. Um 
novo ciclo se anuncia no Rio de Ogum. Ao menos, o azul era a cor 
do manto de Iemanjá.



M a r t h a

Um conto de 
Nilce Nerli Vieira

Tudo escureceu de repente, e o silêncio dominou. Somente a 
televisão pendurada no suporte, no grande salão, repetia as notícias 
em tom alto o suficiente para os ouvidos mais danificados.

Os idosos, sentados ou em pé, reuniam-se em frente ao 
aparelho transmissor das más notícias. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) informava a existência de uma pandemia. Um vírus 
altamente contagioso e mortal espalhava-se pelo planeta. A doença 
denominava-se covid-19 e não existia tratamento eficaz, segundo o 
diretor da OMS.

A dimensão da calamidade era sentida à flor da pele, sempre 
que os repórteres mascarados surgiam por trás das câmeras e fitavam 
o rosto de cada ancião. “Chegou o fim do mundo” – comentou Tião, 
o intelectual da turma.

 A Itália, berço dos ancestrais de muitos residentes da Casa 
de Repouso Santo Agapito, em Treze Tílias, foi um dos países mais 
atingidos no início da doença, nos primeiros meses de 2020. Ao saber 
sobre a tragédia na sua bela Itália, o senhor Lorenzo sentou-se no 
chão e chorou. Acabava de perder a esperança de rever os vinhedos 
da Toscana, pisar as uvas e fazer o vinho, como fizera na infância 
distante.
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 Os outros idosos abaixaram-se a seu lado, formando um 
grande abraço, de mãos trêmulas, rostos pálidos, cabelos de prata. 
O Pedrinho, do alto de sua cadeira de rodas, pediu à Martha para 
levá-lo em direção ao grupo e afagou a cabeça de Lorenzo com uma 
das mãos.

Os dias, as semanas, os meses continuaram sucedendo-se com 
notícias cada vez mais angustiantes. Ao ouvir sobre os estragos do 
vírus na Alemanha, o senhor Wolfgang colocou as duas mãos nos 
ouvidos e escondeu o rosto no colo de Rutinha, a anciã mais velha 
e sábia do Residencial. 

Todas as noites, uma turma de idosos ansiosa se agrupava 
no mesmo salão, com olhos e ouvidos atentos à tela pendurada na 
parede branca. O televisor continuou vomitando os acontecimentos 
em diversas partes do mundo. Numa das noites, as notícias chegavam 
de Guayaquil, no Equador.

“Guayaquil, Aninha! Eu viajei pra lá em 1990. Oh judiação!”  
– disse a senhorinha mais agitada da turma. E esfregou os olhos com 
o lenço branco de cambraia, bordado em ponto de cruz.

 Uma semana depois do descobrimento da doença causada 
pelo coronavírus, tudo continuava igual no Residencial dos idosos. 
Enquanto isso, a raça humana parecia estar sendo vaporizada lá 
fora. Na Bolívia, as pessoas caíam como moscas, nas ruas, nos 
bancos, dentro dos estabelecimentos comerciais. “Todos mortos”  
– confirmava o repórter do jornal da noite.

Dona Lurdinha desesperou-se ao ver as imagens de La Paz. 
Sua filha residia na capital da Bolívia desde o ano anterior e há duas 
semanas não enviava notícias. Martha puxou a idosa magrinha para 
junto de si e acariciou seus cabelos brancos, deixando as lágrimas 
escorrerem pela face.

No Brasil, o vírus ceifara meio milhão de vidas até o final de 
junho de 2021. Os residentes da Casa de Repouso sabiam disso 
e esperavam a sua vez, sem comentar com os demais. A febre, os 
delírios, a sufocação e a morte tornaram-se sombras constantes.

Cada amanhecer trazia consigo o medo de sentir os primeiros 
sintomas da covid-19. O pânico de morrer sozinho, sem dizer adeus 



203<<  Sumário

aos entes queridos, ou pior, perder um familiar, um amigo, sem 
poder fazer nada.

Martha também temia, mas estava no período mais feliz de 
sua vida. Regressara da lua de mel em Atenas uma semana antes do 
início da pandemia. No dia seguinte voltou ao trabalho na Casa de 
Repouso Santo Agapito. Gilberto, o marido, desejava um outro tipo 
de trabalho para a jovem. “Um trabalho menos doloroso, Martha. 
Um trabalho feliz, como numa agência de viagem, num hotel, com 
pessoas jovens, saudáveis” – dizia ele.

A esposa não respondia nada. O Residencial dos idosos sempre 
foi sua segunda casa, até conhecer Gilberto. Ela era órfã e encontrava 
com uma dezena de avós todos os dias, naquele lugar esquecido pelo 
resto do mundo. Tinha apenas 18 anos e não se imaginava fazendo 
outro tipo de trabalho. No ano seguinte, pretendia prestar vestibular, 
graduar-se em enfermagem e seguir atendendo seus velhinhos.

Duas semanas após o início da pandemia, o diretor do lar de 
idosos chamou Martha em seu escritório. Ele preocupava-se com o 
risco de contaminação dos residentes e pediu a alguns funcionários, 
inclusive à jovem, a permanência em isolamento no local, enquanto 
durasse a doença.

Ao chegar a casa, Martha comentou com Gilberto, e como ela 
previa, o marido não gostou nem um pouco da situação, mas acabou 
cedendo. No dia seguinte, Martha pegou uma mochila com poucos 
pertences e isolou-se na companhia dos anciãos. Gilberto continuou 
reformando o apartamento deles. Conversavam todas as noites por 
videochamada e o marido demonstrava contrariedade.

No Residencial, os dias tornaram-se cada vez mais tristes. Os 
idosos não podiam receber nenhuma visita e muitos choravam a 
ausência de seus familiares. Martha e alguns colegas trabalhavam 
dia e noite, inventavam brincadeiras, festas, bailes, qualquer coisa 
que alegrasse um pouco aquela turma de prisioneiros do destino.

Numa noite igual às outras, após o longo noticiário, uma das 
residentes começou a contar uma história com voz muito baixa. 
Martha, sentada a seu lado, ouviu com dificuldade as palavras da 
antiga escritora. Então surgiu a ideia de transportar seus cinquenta 
avós ao mundo das memórias fantásticas.
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Desligou a televisão e guardou o controle remoto fora 
do alcance dos idosos. Fez uma roda com todos os residentes e 
funcionários e explicou o que pretendia fazer. A partir daquele dia, 
todos contariam uma história de suas vidas, real ou imaginária. Uma 
viagem, uma aventura, qualquer lembrança feliz, a ser registrada num 
livro pela antiga escritora, com ajuda de Martha.

E assim, as noites preencheram-se com aventuras e conquistas, 
resgatadas da memória ou do imaginário de cada um dos personagens 
ali reunidos. Tanto os idosos quanto os funcionários contribuíam com 
aqueles saraus de narrativas. Alguns chegaram a inventar pequenas 
fábulas e descreviam os heróis como se existissem, de fato, na vida real.

Os residentes não tinham nenhum contato com o mundo lá 
fora, e os familiares somente poderiam enviar notícias boas, como o 
surgimento das vacinas, por exemplo. No lar dos idosos não existia 
a tal pandemia do terror.

Durante o dia, aumentaram as atividades e cada idoso ficou 
responsável por uma delas como mudar as roseiras, podar os pés de 
jasmim, colher as frutas maduras do pomar, fazer os bolos e geleias, 
cantar uma canção, ensinar passos de dança, dar banho nos dois 
cachorros de estimação...

Quando Martha percebia alguém isolado do grupo, mais quieto, 
corria a abraçá-lo. Dessa forma, surgiu a hora do abraço. Acontecia 
durante as manhãs, logo após o café. Os anciãos afastavam-se da 
mesa, alguns com mais dificuldades do que outros e abraçavam-se. 
Os acamados recebiam os demais em seus quartos, com as janelas 
amplas, abertas registrando o sol da manhã ou a chuva volumosa 
do final de tarde.

Todos preferiam as noites, quando se reuniam no grande salão 
com o objetivo de ouvir e contar suas alegrias e aventuras, por exemplo: 
o nascimento do primeiro filho; o encontro com uma jaguatirica 
quando criança; o primeiro passeio no jardim zoológico, quando levou 
um tapa de um macaco; a adoção do primeiro de muitos gatos de 
rua; o dia do primeiro encontro com a esposa, numa praia deserta; os 
passeios pelos campos de girassol, seguida dos sete irmãos; o ataque 
de um galo de briga; o susto, ao pisar num filhote de cobra-coral 
enquanto procurava por uma tribo indígena na floresta amazônica...
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Eles esperavam ansiosos pela noite. Alguns passavam os dias 
distraídos tentando lembrar momentos felizes a fim de compartilhar 
com os amigos. Devagar o livro criou corpo e, como por encanto, 
transformou-se numa grande obra. Páginas e páginas de memórias 
diversas, coloridas pelo tempo.

E assim, com dias de muito trabalho e aventura, o tempo 
seguiu seu trajeto. Martha falava com seu marido pelo celular, antes 
de dormir e sentia o rapaz ausente, como se fosse um desconhecido. 
Pedia paciência a Gilberto e prometia que logo estaria com ele de 
novo, e teriam um filho, como haviam planejado.

Depois de uma eternidade surgiram as primeiras vacinas. 
Quando viu no celular a notícia da descoberta da primeira vacina 
contra o coronavírus, Martha falou com o diretor do Residencial e 
resolveram voltar a ligar o televisor, no grande salão. Seria somente 
por alguns minutos, após todas as outras atividades.

Alguns idosos alegraram-se, porque logo poderiam encontrar-
se com seus familiares. Outros saíam do salão sem ver o restante do 
noticiário. Suas vidas existiam somente no Residencial, diziam, com 
as atividades e o livro de aventuras. Os acontecimentos do mundo, 
lá fora, já não lhes interessavam.

Passado mais de um ano e meio, a vacina chegou ao Reino 
Mágico dos Idosos (esse foi o nome escolhido por eles, para o livro 
escrito por vários autores). Um a um os anciãos e funcionários rece- 
beram a primeira dose do imunizante, depois a segunda dose, e a visita, 
separada pela porta de vidro do jardim, de seus familiares. Nenhum 
residente foi contaminado pelo coronavírus. Permaneceram a salvo, 
graças à Martha e aos demais funcionários isolados no Residencial.

Depois de alguns meses, os residentes, os funcionários, 
inclusive Martha estavam imunizados. Ela e os demais funcionários, 
em quarentena durante o período da pandemia, foram autorizados 
pelo médico do lar geriátrico a voltar às suas casas e cumprir somente 
o horário de trabalho.

Martha chamou Gilberto pelo celular naquela mesma noite e 
anunciou o retorno aos seus braços na noite seguinte. “Ah é? Muito 
bem” – disse o marido e pediu licença, pois um cliente o aguardava 
na outra linha.
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No dia seguinte, a jovem cuidou dos idosos com mais carinho 
ainda, enquanto cantarolava uma canção antiga, da época da infância de 
sua mãe: É primavera, em algum lugar alguém te espera, além do mar...

Quando anoiteceu, depois de alimentar e colocar todos os seus 
velhinhos na cama, Martha vestiu um vestido florido, prendeu os 
longos cabelos com a tiara comprada por Gilberto durante a lua de 
mel, perfumou-se e chamou um carro pelo aplicativo. Voltava para 
sua casa e a vida que estivera suspensa por um longo período.

Chegou a casa, abriu o apartamento e não viu nenhum movi- 
mento. “Gilberto, meu amor, Gilberto!” – chamava, enquanto seguia 
escancarando as portas dos quartos, da sala, da cozinha, dos banheiros.

Quando entrou no quarto de casal, notou um envelope sobre 
a cama desfeita. Martha pegou o envelope com seu nome, abriu e 
leu o conteúdo do bilhete escrito às pressas. Nele, o marido pedia 
desculpas, mas partiria para Tabatinga naquela noite, e de lá, viajaria 
à Colômbia.

Na carta minúscula, Gilberto relatou o reencontro com uma 
jovem colombiana, seu primeiro amor. Confirmou o recomeço do 
romance e a viagem, ao lado da namorada. Com letra firme, anunciou 
que entraria em contato com Martha em breve, a fim de providenciar 
o divórcio. Agradeceu à esposa pelos momentos felizes e terminou 
com um adeus, escrito em letras maiúsculas. 



O  a b r i g o  da  i n t i m i d a d e

Um conto de 
Natassia D’Agostin Alano

A história começa no interior de um trem e segue a cada estação. 
Uma, duas, três, quatro e um tanto mais. É nesse intervalo de 
paradas, de alternância de passageiros, do caminho de Barcelona a 
Burgos, que um parece admirar o outro, sem espaços para delongas. 
Cada um, a seu turno, tenta estudar esse outro que se projeta 
ligeiramente ao lado. O olhar não é muito e nem invasivo, apesar 
de que agora ele toma outras proporções, considerando o refúgio do 
rosto atrás de um pedaço de pano.

Para mim, no primeiro acesso ao corpo do outro, tudo corresponde 
e, ademais do aspecto puramente físico, o jeito! O modo como 
ele ajeita as próprias calças que insistem em subir em direção às 
coxas ou como observa pouco inquieto as horas em seu relógio nada 
modesto. “Que arranjo!” Eu que nunca admirei muito os abdomens 
bem definidos sempre me perdi nessa tara inconteste por antebraços 
e as veias que se saltam neles.

Me interessa porque parece ocupado com algumas anotações. 
Porque não acessa insistentemente seu smartphone. Porque de  
modo intervalado olha a sua volta. Porque se deixa capturar pelo 
lado de fora. Me interessa mais pelo que não faz. Me interessa pelo 
que esconde quando lança a sua mirada.
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O que mostramos de nós mesmos quando não há espaço para a lin- 
guagem? Não conversamos no interior daquele trem e tampouco 
pude dar algo além da minha imagem também restrita: ambígua, 
múltipla, como a imagem de qualquer pessoa quando vista pelos 
olhos de outros tantos.

Quatro, cinco, seis horas e seguíamos ali, alternando posições e 
buscando um “que fazer” que toda viagem exige.

Me senti afortunada quando percebi que coincidimos parar na mesma 
cidade.

Ele, que desceu primeiro do trem, saiu embalando sua mala silenciosa 
pelos corredores frios da estação de Burgos e, vez ou outra, enquanto 
seguia, curvava-se, lançando seu olhar para trás. Eu, alguns metros 
atrás, desajeitada com uma mochila que competia com o meu peso, 
tentava alcançá-lo sem saber exatamente o motivo. Com ou sem 
pretextos, ele parecia arriscar um desejo em promover um encontro 
e pareceu economizar suas passadas, num andar bastante len-to.

Ao sair da estação, aproveitei aquela oportunidade que o acaso [ou 
ele] estava me oferecendo e perguntei:

– Perdón, una pregunta: ¿hay algún autobús que sale desde aquí hasta 
al centro de la ciudad?

Apesar de ser fascinada pelo universo linguístico, nunca fui hábil e 
perspicaz suficientemente para iniciar qualquer diálogo. É sempre 
o outro que me seduz com seu discurso. É sempre o outro que 
responde aos meus desejos. Embora isso, hábil ou não, ainda assim 
me senti valente o bastante, já que da minha trivial pergunta, o start 
que eu necessitava: a implicação de sua resposta composta em sua 
voz – vibração que até o momento eu não havia acessado.

– Sí, hay, y está por llegar. Yo justo voy hasta el centro. Puedo 
acompañarte, respondeu-me ele.
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Dessas palavras, desembocaram uma, duas e mais três palavras que, 
com o passar das voltas no relógio, tornaram-se enunciados mais 
longos.

Ao que parece, eu havia conseguido, e estávamos ali, em frente à 
estação mais fria que eu já havia estado naquele inverno, conversando 
veleidades como se tivéssemos viajado acompanhados.

Me sentia audaciosa ainda que eu não tivesse, até o preciso momento, 
acessado aquele espaço de corpo que é lugar-comum de admiração 
dos humanos: su sonrisa. E confesso que, diante de tantas horas 
desse jogo instigante de reconhecimento do corpo do outro, aceitei 
o mistério porque, em parte, também o medo de que tanto esforço 
fosse impactado pela surpresa de algo que não me agradaria.

Quando já me sentia confortável com a presença e ausência do que 
[não] via, eis então uma lata de coca-cola sendo resgatada vaga- 
rosamente de sua mala, com a ajuda de suas mãos.

Ela foi o suficiente para limitar minha escuta e olhar de modo fixo 
àquele produto que se movia em direção à altura de seu peito, 
passando pelo seu colo, inclinando-se para um logo mais. Ele estava 
prestes A. Seu movimento quase tariro-tariro de baixar a máscara 
para levar a lata em direção a sua boca me capturou de tal maneira 
que eu não conseguia sequer apoiar-me em algum mísero disfarce: 
olhar pra baixo, olhar pra cima, olhar pro lado, olhar.pra.onde.quer.
que.seja.olhar.pra.onde.quer.que.fosse. Eu não podia reivindicar um 
desvio. Era terrivelmente sedutor. Me sentia tendo acesso a uma 
intimidade que não correspondia ao ato simples de arrancar aquele 
tecido incômodo da face. Era mais. Era um desnudar-se. Um sacar 
de roupas em praça pública. Um “crime” ao pudor que eu estava 
prestes, e entusiasmada, a assistir.

Satisfeita por ser cúmplice de um sorriso que se estendia ao sul e 
ao norte da Espanha, eu assentia mentalmente: “El tipo es guapo. 
Es muy guapo el tipo”. E ele parecia saber disso, uma vez que não 
havia motivos para rir-se mais que duas linhas; para alargar-se tanto. 
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Fazia frio, temas cotidianos, apenas uma coca-cola, e a persistência 
de um largo, demasiadamente largo, sorriso.

Senti que a nudeza era convite para uma dança e quis bailar junto 
nesse striptease nada convencional. Me curvei em direção ao bolso 
lateral de minha mochila e alcancei o meu instrumento de permissão 
para tirar a máscara: uma garrafa de água, ainda cheia, que levava 
comigo durante a viagem. E fui afoita. Abaixei meu tapa-boca sem 
cerimônia. Agi como esses caras ansiosos que, ao transar, desnudam-
se sem ensaiar calmaria e alimentar o tempo do prazer. Dois goles 
e sorri. Mais um gole, um sorriso agora comedido.

Nenhum grande esboço de receptividade em seu rosto. “Meu dente 
está sujo?”, “Deveria sorrir mais?”, “Deveria sorrir menos?”, “Meus 
lábios estão muito secos?”, “Foi o meu jeito ‘obsceno’?”. Os ques- 
tionamentos, fosso de minha insegurança, já se encrustavam em 
minha mente sem mesmo saber o que aquele jovem estava pensando. 
Daí que a chegada do ônibus que nos levaria ao centro da cidade 
nos fez voltar a cobrir as nossas faces e seguir caminho. Me senti 
novamente protegida.

Trinta minutos frente a frente, cada um resumindo em passa 
palavra um pouco de sua vida. Era assunto para as sete horas do 
trem condensadas em meia hora, velocidade dois. “Será que foi 
impressão?”, “Gostou de mim?”, “Quanta pergunta!”, “Estou falando 
demais?”. Seu nome é Álvaro. Nascemos no mesmo ano. Trabalha 
em um centro administrativo nas proximidades de Barcelona. Aos 
domingos, pratica corrida na praia de Barceloneta. Gosta muito de 
esportes. A cada dois meses visita a família em Burgos. Não sei se 
é comprometido. Ou mesmo se é hetero. No futebol, torce para o 
Real Madrid. No basquete, para Burgos. Disse que fazia muito frio na 
cidade, e que eu precisava me abrigar mais. Me apontou o complexo 
desportivo pela janela do ônibus. E também seu antigo colégio. Pediu 
para que eu mostrasse no mapa onde ficava aquela cidade mais ao 
sul de Santa Catarina. Reforçou que eu não poderia sair de Burgos 
sem provar o sanduíche de morcilha. Insistiu que eu deveria visitar 
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o museu da evolução humana. Não sabia o que significava estudar 
Linguística Aplicada, mas parecia interessado.

Enquanto ele se preparava para dizer algo mais, eu estava quase 
fusionando meus olhos nos seus, em um delírio um tanto inapro- 
priado de uma vida que nem existiu.

Eu simpatizei com Álvaro. Eu já o via acostado em meu ombro. Eu 
soletrava seu nome mentalmente, enquanto pensava se o adjetivaria 
com algum apelido afetuoso. Eu corria ao seu lado em dias amenos no 
alto de Montjuïc e jogavámos pádel nas redondezas de Barceloneta. 
Esse Álvaro que eu criava era atento. Não mordia o garfo enquanto 
comia e sabia bem os tempos da conversação. Não se importava que 
eu demandasse algumas horas mais de seu dia e me ajudava a refletir 
sobre questões supérfluas da minha vida e de outras tantas. Dava tempo 
ao tempo. Ele me fazia rir com suas manias exageradas e, por vezes, 
enojar-me delas. Um carinho por Álvaro formigava meu corpo. Era 
um antes de um quase e ele, sem mesmo saber, já havia me capturado.

Um freio brusco daquele ônibus me fez despertar do intenso estado 
imaginativo; do quase insano delírio. Segundos depois, Álvaro olha 
sem pressa para o lado, como se quisesse confirmar onde estava, e 
menciona calmamente: llegamos, bajamos aqui.

Estávamos justamente no ponto central da cidade, na Plaza de Mio 
Cid. Havia aí uma estátua de Cid Campeador, para a qual ele apontou: 
“La espada apunta hacia Valencia. El campeador llevando consigo 
siempre la victoria”. No deje de verla, disse.

Eu assenti, sem entender muito bem, e respondi, agradecendo sua 
gentileza em me acompanhar até ali.
Ele estendeu seu braço horizontalmente com sua mão em punho até 
mim – como se instituiu mundialmente as saudações em tempos 
pandêmicos –, e ao compreender o que ele estava requerendo, ergui 
igualmente meu punho, sem tanta vontade, e, assim, juntamos 
as faces de nossas mãos quase congeladas em um cumprimento 
permitido e nada sedutor.
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¡Venga!, ele acrescentou em despedida, pronto para seguir seu 
caminho.
¡Venga!, respondi, coberta com a mascarilla, sem sorrir e um tanto 
descontente. 

Era hora de aterrissar à vida real.

Tiro meu álcool em gel do bolso de meu casaco, passo em minhas 
mãos, e penso: Tanta expectativa e eis as únicas bactérias que compar- 
tilhamos Álvaro e eu.

Era hora de aterrissar em Burgos. Era hora de seguir viagem.



O  a v a t a r  d o  c a p a c e t e 
e s c a r l a t e

Um conto de 
Renan Cabral Fontana

Havia pouco tempo que o vírus se alastrava pelo mundo. Nunca 
se vira uma peste tão comum e tão sem graça: falta de apetite e 
uma tossezinha, às vezes um pouco de coriza. A maioria das mortes 
era de idosos por falta de ar. Mas a banalidade dos sintomas era 
justamente onde estava o perigo, facilitando o contágio e dificultando 
a compreensão da ameaça. A altíssima taxa de transmissão mais do 
que compensou a baixa letalidade, e o estrago foi grande – fronteiras 
fechadas e quarentenas instituídas em todos os continentes, sempre 
um pouco tarde demais. Hospitais foram sobrecarregados e cadáveres 
eram despejados em valas comuns.

Alguns lugares se saíram melhores do que outros, dependendo 
de quão cedo os cientistas foram escutados. Epidemiologistas já se 
perguntavam se o pico dos casos havia passado quando Daniel entrou 
tossindo no seu pequeno apartamento no Centro da cidade. Ele podia 
estar na rua graças ao seu trabalho “de caráter essencial”, outrora tido 
como não qualificado. Largou o capacete de moto e o mochilão de 
entregador. Até duas semanas antes, nunca lhe ocorrera ser motoboy. 
A peste lhe trouxe um sentido de urgência e de confiante otimismo 
que nem aquela tosse era capaz de diminuir. Tornou-se um homem 
com um propósito, pronto para fazer a diferença!
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Aos 37 anos, Daniel era um espécime da primeira geração 
destinada à conexão, uma cobaia da distopia digital. Depois de passar 
a adolescência numa lan house, trabalhou de micreiro, com assistência 
técnica e design, depois como analista de rede em duas empresas que 
faliram. Mas isso foi há muito tempo, na época em que ainda saía 
de casa. Um dia ele concluiu que nada disso valia a pena e entrou 
em autoquarentena permanente como os hikikomoris do Japão, a 
“geração perdida” de ermitões pós-modernos que preferem o agito 
dos ambientes virtuais à solitude do mato e das cavernas. E nesses 
mundos de mídias instantâneas é especialmente evidente e inegável 
a força da banalidade. Vivendo naquele vórtex de memes e trends em 
meio ao hype infinito, onde em tudo se testemunha o poder bruto 
dos números, foi fácil entender o potencial destrutivo do vírus.

O único objeto valioso na casa é o computador no meio da 
mesa no centro da sala, que nunca é desligado. Daniel vai até ele e 
confere os últimos números da praga. A internet que ele acessa não 
é a do Vale do Silício e seu navegador é o preferido entre hackers 
russos. O conteúdo das páginas divide a tela com o código-fonte 
e nenhum script é executado sem permissão. Há tempos que 
sua sociabilidade se restringe aos fóruns obscuros da deep web, 
habitados por avatares anônimos e irrastreáveis com nomes como 
Coveiro Onanista, Fezes Desinfetadas, Pachamama Putrefata, Zika 
Zoeira – seres livres dos constrangimentos das castas sociais e das 
categorias profissionais da chamada vida real. A falta de referências 
e contextos da realidade objetiva e a imersão constante num meio 
virtual refém da tirania do tempo real, essa associação perversa entre 
imediatismo e instantaneidade, resultavam em grande desorientação 
e insensatez dos usuários. A falta de sexo também – quase todos 
ali eram celibatários involuntários, tão vítimas quanto cúmplices da 
recessão sexual que acometia o mundo, indissociável da humilhação 
da desigualdade e da impotência.

Daniel acessa o fórum mais bizarro que conhece e percorre uma 
lista de tópicos perturbadores com imagens ultrajantes. A interface 
é um completo caos, mas ele está mais do que familiarizado com os 
pequenos selos e etiquetas, ícones e acrônimos. A pornografia ali é 
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impossível de ignorar, com uma recente prevalência de ejaculações 
no rosto de garotas com máscaras sanitárias. Um tal Nekromântico 
exclamava “só os amantes sobrevivem!” embaixo de um clipe de um 
homem moribundo sodomizando uma enfermeira com um tubo de 
respiração. Ele começa a ficar ansioso para fazer sua contribuíção, 
mas de repente tem uma crise de tosse e corre para esvaziar os 
pulmões dentro da mochila de tele-entrega. Um sorriso contorcido 
disputa o uso de seus músculos faciais com seus movimentos de 
expectoração.

Daniel fecha as cortinas blackout e liga um LED vermelho 
que ilumina a cadeira em frente ao computador como um holofote 
satânico. Veste o capacete de moto que brilha escarlate naquela luz 
e ajusta a webcam para iniciar a live.

Há três meses que ele esbarrou no tópico que se tornou sua 
obsessão, quando a pandemia ainda era só epidemia. “O vírus não 
se move, somos nós que o movemos – assumamos esta respon- 
sabilidade!” Não era nem de perto a coisa mais estranha que ele 
já tinha visto por ali, algum maluco falando em se infectar e sair 
contaminando os outros. “Com a quarentena nos dizem: fora de casa 
você é um risco para si mesmo e uma ameaça para os outros. Mas nós 
dizemos: Abrace esse risco! Seja essa ameaça!” O tom panfletário lhe 
incomodou, mas a ideia ficou na cabeça. “Contamine-se e compartilhe 
suas aventuras contagiantes aqui!”. No início ele acompanhava o 
tópico mais por curiosidade, de forma passiva, sem se manifestar. 
Em um fórum repleto de imagens explícitas de todo tipo de violência 
física e sexual, havia algo de estranhamente inocente naquelas fotos 
de pessoas cuspindo e lambendo superfícies diversas.

Aí começou todo aquele drama da quarentena. Pessoas 
absurdamente angustiadas, desesperadas por terem que deixar de 
molho suas máscaras sociais por algumas semanas, incapazes de 
viver consigo mesmas sem suas ocupações inúteis, seus hábitos 
prosaicos, suas rotinas detestáveis. Parentes e ex-amigos que não 
faziam contato há décadas ligavam perguntando como ele estava e 
se aborreciam ao ouvi-lo dizer que aquilo tudo não fazia a menor 
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diferença para ele, que a sua vida era precisamente o isolamento que 
eles achavam tão insuportável. Sentia que estranhavam que ele não 
demonstrasse igual preocupação, perguntando como iam passando. 
Há tempos era incapaz dessa hipocrisia. Desprezava profundamente 
aquelas pessoas tão necessitadas de seus semelhantes, tão ávidas 
de interações entre seus iguais. Sempre sentiu um grande horror de 
praias lotadas, clubes badalados, bares descolados – justamente os 
primeiros locais a serem fechados e interditados pelas medidas de 
contenção ao vírus. Preferiria que aquilo durasse pra sempre, que 
nunca voltassem a abrir!

Começou a postar no tópico dos adoradores do vírus também. 
Aos poucos, de leve, só com uns comentários aleatórios para ajudar 
a manter a coisa rolando. Passou a gostar cada vez mais dos vírus, 
associando-os ao seu conhecimento dos vírus de natureza cibernética. 
Nunca se importou quando sua máquina era infectada, pois encarava 
como uma oportunidade de formatar o disco e desprender-se de 
programas defasados, testar um sistema operacional diferente. 
De repente ele percebeu como isso tudo ficou no passado. Não se 
lembrava da última vez que precisou formatar o PC, nem de quando 
experimentou novas interfaces. Refletiu sobre como os programas 
antivírus começaram a vir pré-instalados, com atualização automática 
e proteção em tempo real. Talvez o mesmo valesse para os biovírus, 
pensou. Talvez eles servissem para facilitar uma mudança de outro 
tipo de sistema, o civilizacional. E que infelizmente este também 
contava com novos e poderosos agentes antivírus, capazes de 
identificar novas cepas em dias, produzir vacinas em meses. Mal 
havia sinal do vírus e seu genoma já havia sido 100% sequenciado! 
Os vírus estavam sob ameaça, impedidos de realizar seu destino, de 
nos impelir a grandes mudanças!

Nem mesmo Daniel era insensível a certa energia no ar, às 
alterações de espírito e outros efeitos transubjetivos da pandemia. 
Começou a reparar nas ironias e inversões daquela nova realidade, 
como o fato de o distanciamento físico ser a nova forma da solida- 
riedade. E assim ele pensou, se os “integrados” estavam se isolando, 
quem sabe fosse o momento de os eremitas saírem da toca pra ver 
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o que se passava. E ele saiu e o que viu foi uma cidade sitiada por 
um vírus modestamente letal, porém devastador em seu efeito 
psicossocial, graças ao impedimento de encontros e à interdição de 
aglomerações de qualquer natureza. “Impedimento imposto pelo 
Estado, aplicado pela polícia”, insistia lembrar. E então ele se viu 
retornando cada vez mais àquele tópico na deep web, recrudescendo 
seu desprezo pela sociedade e elevando sua admiração ao vírus. 

Em pouco tempo, elaborou uma estranha cosmovisão 
antissocial partindo da ideia de que, assim como a humanidade criou 
as cidades para as pessoas se refugiarem no anonimato das multidões, 
inventou a internet para que elas pudessem viver sozinhas juntas, 
reduzindo o Outro a algoritmos de mais fácil digestão. Assim ele via a 
evolução humana como uma grande tentativa de alteração da natureza 
do contato humano, na busca de formas para mediar e minimizar as 
relações interpessoais, que seriam inerentemente danosas. A tragédia 
seria que o nosso contato continuava terrivelmente pernicioso, na raiz 
dos problemas climáticos e geopolíticos. Era preciso avançar o mais 
rápido possível na reconfiguração radical do tecido social, no sentido 
de manter as pessoas afastadas. Algo que parecia impossível em curto 
prazo, se nem a internet e seus mundos virtuais foram suficientes 
para manter as pessoas numa distância segura uma das outras; se 
muitas continuavam insistindo em mover-se desnecessariamente 
de um lado pro outro e a confrontar-se em carne e osso. Até que de 
repente a natureza gestou um vírus para nossa sorte imerecida, e 
cabia a pessoas como ele heroicamente aproveitar essa oportunidade.

Pirou cada vez mais nessa ideia, teorizando o medo do vírus 
como uma psicopatologia benevolente. Dizia que ajudar o vírus 
a se propagar era muito mais do que uma simples vingança de 
nerd frustrado ou qualquer expressão de ódio aleatório. Para ele, 
espalhar o vírus era nada menos que o caminho para salvar a 
humanidade de si mesma, de deslanchar uma nova era de relações 
humanas drasticamente reprogramadas, distanciadas, como 
algo urgentemente necessário para coibir nosso comportamento 
socialmente autodestrutivo.
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Dessas ideias sinistras para a prática foi uma passagem tão 
rápida quanto previsível. Naquele pandemônio, bastou uma visita ao 
hospital mais próximo e um esbarrão na primeira velha senhora que 
encontrou para tornar-se um novo agente infeccioso. Mas a persona 
do motoboy diabólico demorou um pouco mais para se constituir. 
Primeiro teve que se frustrar com a inutilidade de seus esforços, ao 
constatar que as pessoas que saíam às ruas adotavam todos os cuidados 
e prudências, enquanto as que ficavam em casa estavam protegidas 
pelo isolamento. Era preciso pegá-las desprevenidas e infiltrar-se em 
suas residências. Foi assim que teve a ideia de empregar-se como 
motoboy no Le Chef, serviço de gastronomia gourmet.

Daniel se concentra, sentado com o capacete semiaberto 
brilhando centralizado na webcam. Ativa um filtro de distorção 
para microfone e inicia o streaming clandestino, que já contava com 
alguns usuários aguardando. Imediatamente se lança num monólogo 
febril com uma voz sintética pontuada por tosses metálicas – “Salve, 
bandidagem bio-hacker da ciberesfera! Aqui é o Motoboy da Morte 
Rubra, operações toxicológicas, penetra putrefato viralizando a 
babilônia! Hoje fiz 15 entregas no almoço, todas 100% devidamente 
batizadas com meus perdigotos pérfidos! Depois dei uma volta no 
hiper-select, dar aquela conferida nos produtos, e na saída deixei mais 
algumas gotículas nas maçanetas dos carros no estacionamento.  
A meta é fazer mais 20 entregas premiadas esta noite!” A festa estava 
apenas começando. Ele passava horas ali falando para a câmera 
e reagindo aos comentários, que surgiam em tempo real no chat  
de sua transmissão.

Participantes mais e menos habituais o apoiavam pelos mais 
variados motivos. “O vírus é a autodefesa da Terra, o ecossistema 
global buscando o equilíbrio. Ao impedir sua disseminação, a 
humanidade põe em risco a saúde planetária da qual depende 
para sua própria sobrevivência!” Ele sempre curtia os ecologistas 
malucos e se perguntou se ele próprio não seria classificado como 
um terrorista ecofascista, por mais que suas motivações fossem 
diferentes. “A vida é má, o vírus é a cura. A vida só existe na Terra e 
não por muito tempo”. Os cosmicamente depressivos o fascinavam. 



219<<  Sumário

Tinha de tudo ali, gente com as teorias apocalípticas mais absurdas 
– “O aquecimento global irá descongelar um mastodonte com o 
vírus que foi o verdadeiro responsável pelo fim dos dinossauros”. 
Um jovem vingativo disse que já que os velhos não se importavam 
se o ar ainda seria respirável daqui a 50 anos, então porque ele 
deveria se preocupar com a falta de ar nos pulmões deles agora? Que 
após roubarem seu futuro também queriam roubar o seu presente, 
proibindo-o de sair de casa. “Pelo menos os velhos puderam viver 
até a velhice! Agora, por culpa deles, somos poucos os que vamos 
chegar lá.”

Todo mundo estava mal. Os velhos vulneráveis ao vírus, os 
jovens sem perspectiva, e um grande número de adultos como Daniel, 
que se alimentaram de falsas expectativas e agora se viam quase sem 
nada, alcançando menos que os velhos e encarando a mesma falta de 
futuro dos jovens. E talvez o pior nem fosse a falta de função social e 
de futuro, mas o estresse permanente da superestimulação nervosa, 
o choque daquelas mentes hiperconectadas naqueles grotões virtuais.

Às vezes aparecia alguém como o Cético Séptico – “Não existe 
nada mais tosco que esse pensamento positivo mongol de que o 
vírus vai ensinar a humanidade a respeitar a natureza, redescobrir 
a solidariedade, reconhecer a ciência... É óbvio que no final haverá 
apenas mais pessoas vulneráveis a serem exploradas, a mesma 
compulsão cega ao crescimento, novas espirais de consumismo 
predatório. Sem luta política não haverá avanço algum!” Toda vez 
que alguém falava a palavra política ou citava líderes e movimentos 
políticos, Daniel sentia seu sangue ferver sem saber direito o 
porquê. Respondeu na hora – “O que essas putinhas politizadas não 
entendem é que não queremos saber de suas ideologias e projetos 
fracassados. Não pensamos em revolução, mas em dissolução. 
Nossa única plataforma é a pandemia! O choque psicótico-viral 
é mais potente do que a mais ardente vontade política. Vejam o 
que alcançou em tão pouco tempo! Atmosfera purificada, cessar-
fogos decretados, renda básica em pauta! Bastava travar a máquina 
e manter as pessoas separadas.”
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Daniel orgulhava-se de sua racionalidade, mesmo estando 
doente de um vírus que nunca imaginava que lhe atacaria com 
tal força (era pra ser só uma gripezinha, coisa de velho). Muito 
admirava que, mesmo com a testa pegando fogo, ainda era capaz de 
considerações lógicas e razoáveis – “Pra quem tá criando coragem, 
espere mais um pouco! Não se afobe, preste atenção na situação 
local”, aconselhava. “O principal é ser eficiente, otimizar o impacto. 
Nossa sorte é que a maioria dos governos estão mais preocupados 
em aliviar os efeitos econômicos do que conter o progresso do 
vírus. Tem que aproveitar quando relaxarem a quarentena! Mirem 
bairros ricos, condomínios de luxo, restaurantes caros. Não adianta 
nada infectar nego na favela, muitas vezes as mortes deles nem são 
contabilizadas.” Sentia-se um verdadeiro estrategista da Vanguarda 
dos Viróticos. A turba sociopata interagia – “Já tô distribuindo 
máscaras pré-infetadas”, disse o Urubu Ululante. Alguns apoiavam 
por motivos mais práticos – “Tô devendo até o cu, os hômi pronto 
pra me despejar daqui, até que nessa loucura o governo congelou o 
aluguel e proibiu as desocupações! Dá pra acreditar?? Enquanto o 
vírus tiver solto por aí eu posso respirar. Boa sorte pra vocês, se eu 
pegar esse troço prometo que ajudo a espalhar também!”

O motoboy infernal continuava, inflamado – “O pior de tudo 
é que tramam em nos manter usuários desse sistema operacional 
obsoleto, moldado pela pior cultura corporativa, com seus formatos 
proprietários, sua interface infantilizada, seus serviços e protocolos 
nocivos. E ainda ousam pedir a nossa colaboração! Esperam que 
combatamos esse vírus transformador! Antes vamos ajudá-lo a 
explorar as vulnerabilidades do sistema, criar backdoors para sua 
penetração, dificultar sua remoção!”. As mensagens não paravam. 
“Viva o vírus, apaga tudo!”, “Trava o sistema!”, “Infecta todos os 
otários!” O fluxo informacional era tão grande, e o seu estado tão 
febril, que ele já não sabia o que tinha lido ou apenas imaginado, 
quais ideias eram suas e quais de outros usuários ensandecidos.

De repente soa um alerta no aplicativo de tele-entregas 
indicando que o próximo turno de Daniel estava começando. Não 
podia acreditar que o tempo havia passado tão rápido, que já era 
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noite. Despede-se apressadamente e desliga a webcam, esquecendo-
se da frase de efeito e do truque de luz com que habitualmente 
encerrava a sessão. Percebe que está fraco e muito suado, mas segue 
extremamente convicto da urgência de sua missão. Agarra o mochilão 
de entregador e sai de casa sem sequer ter tirado o capacete, que já 
não parece tão ameaçador fora da luz vermelha (na verdade é branco 
amarelado). Acelera pro trabalho e começa a ficar tonto, titubear na 
direção. Mal sabia dirigir uma moto, só a pilotava mal e porcamente 
porque com a quarentena quase não havia tráfego. Assusta-se com 
um carro no cruzamento, perde o controle e dá de cara num poste.

O capacete voltou a ser vermelho, agora com o sangue de 
Daniel. Enquanto sua vida se esvai, ele fantasia com seus vídeos 
viralizando na internet, mantendo viva a luta para manter o vírus 
rodando e os homens isolados e confinados, rumo à transcendência 
da espécie por meios tecnológicos, para evitar a autoextinção.



O  D e s f i l e  D o u r a d o

Um conto de 
Luiz Alberto de Souza

Com quem posso falar hoje?
A piedade pereceu, 

a violência tomou conta de toda a gente. 

Com quem posso falar hoje? 
Um está satisfeito com o mal, 

o bem foi atirado ao chão. 

Com quem posso falar hoje? 
Aquele que enfurece um homem com a sua má conduta, 

escarnece de toda a gente com o seu mau comportamento. 

Com quem posso falar hoje?
Eles pilham, 

cada homem rouba o seu igual.

Com quem posso falar hoje? 
O ontem não é lembrado, 

nada se faz por aquele que fez o bem. 

Com quem posso falar hoje? 
Os rostos estão inexpressivos, 

cada homem está com o rosto abatido em relação  
aos seus irmãos. 

Com quem posso falar hoje? 
Os corações são ávidos, 

não há nenhum coração humano que seja de confiança. 
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Com quem posso falar hoje? 
Não há homens justos, 

a Terra foi abandonada aos malfeitores.

– Anônimo. Diálogo de um desesperado  
com sua alma. c. 2055-1650 a.C.

É noite. 
O homem assiste, desde a sua casa, à transmissão on-line do 

“Desfile Dourado”, no Cairo. Desfile Dourado é como a imprensa 
e o governo egípcio estão chamando a cerimônia do translado de 
algumas múmias de antigos faraós do Museu Egípcio para o Museu 
Nacional da Civilização Egípcia. Por alguma razão a coisa toda foi 
transformada num evento midiático de escala global.

Talvez seja o décimo terceiro ou décimo quarto mês da 
pandemia. A contagem precisa do tempo começou a perder 
significado. Muitos já não veem utilidade nisso e contentam-se 
simplesmente em estarem vivos. Ele está desempregado e passa os 
dias recluso, lendo, escrevendo, vendo e ouvindo noticiários. Todos 
esperam e especulam por algo que talvez nunca venha acontecer.

Ele se acomoda no sofá. Lembra que ontem morreram quase 
quatro mil pessoas no seu país. Hoje morrerão outros milhares. 
Contar quantidades imensas de mortos diariamente tornou-se 
uma rotina tão monótona quanto desesperadora. Muitos amigos, 
conhecidos e parentes já morreram. Quase todos já adoeceram.  
Os que ainda sobrevivem apenas existem em letargia. Já não há 
mais como suportar o dia a dia sem o auxílio de algum narcótico. 
As pessoas estão se drogando em massa. O cheiro de álcool em gel 
é enjoativo e se mistura ao cheiro de vodca, cachaça e cerveja.

Há uma atmosfera de irrealidade e pesadelo envolvendo cada 
detalhe do cotidiano.

Na tela do computador, uma mulher de meia-idade trajando 
vestido azul de gala anuncia o início do desfile. Ela usa um colar cheio 
de pedras preciosas. O homem pensa em Elizabeth Taylor. 
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Quase quatro mil mortos. Só hoje foram quase quatro mil 
mortos. 

– A fé dos antigos egípcios criou a sua civilização, construiu 
sua nação.

O árabe de Elizabeth Taylor é perfeito. Ou já chegamos aos 
quatro mil? 

– A mais antiga civilização totalmente integrada conhecida pela 
história.

 Os egípcios modernos não têm quase nada a ver com a 
civilização que se desenvolveu na África há milhares de anos.  
O homem percebe que não existem negros na tela. Todas as modelos 
vestidas de sacerdotisas parecem atrizes da tevê Globo. Pensou 
melhor e concluiu que isso não tinha a menor importância.

O homem repara que a Orquestra Sinfônica do Cairo é composta 
por demônios parecidos com aqueles de iluminuras cristãs medievais. 
Reconhece ao menos três deles: Belial, Belfagor e Astaroth. Belial 
toca clarinete. Belfagor toca violino. Astaroth toca harpa. Os outros 
ele nunca viu antes. Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, atual presidente do 
Egito, aparece de máscara preta no rosto.

– Sua fé e credo fortificaram seu poder.
Os egípcios antigos eram obcecados pela morte. Não eram os 

únicos, mas eram particularmente obcecados com o tema. Al-Sisi 
é um militar gordo, careca e com cara de idiota. Quase todos os 
militares que ele conhece têm esse perfil.

– Seus exércitos protegeram as pessoas e a honra.
O Egito atual é governado por um punhado de generais. 

Eles deram um golpe em 2011 e desde então estão no poder. 
Eventualmente a mídia internacional denuncia algum tipo de 
atentado contra os direitos humanos praticado pelo regime. Ninguém 
se importa. O homem assiste a muitos telejornais. Golpes militares 
são uma nova tendência na política internacional.

– Suas antiguidades, intactas até o momento, são o testemunho 
da grandeza que emergiu de sua fé. A história da sua civilização é 
contada ao longo das eras como uma glória da qual os humanos se 
orgulham.
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Sempre que vê imagens das pirâmides de Gizé o homem pensa 
na quantidade de gente morta envolvida na construção daqueles 
montes de pedras. Alguns historiadores discutem se os trabalhadores 
daquelas construções poderiam ser definidos como escravos ou não. 
O homem considera engraçado esse tipo de dúvida.

– E com o passar do tempo, continuará a ser uma bússola, uma 
fonte de inspiração, fé e luz para todos os humanos.

O desfile começa a lhe parecer cada vez mais com cenas de 
antigos filmes sobre o Terceiro Reich. Ele se pergunta sobre o que 
Leni Riefenstahl poderia estar fazendo hoje em dia. Leni foi uma 
mulher bonita. Ele namoraria Leni Riefenstahl. Mandaria um áudio 
para ela depois.

A longa marcha chegou até a Praça Tahrir.
Lá existe um gigantesco altar. O altar está iluminado por 

canhões de laser. Um drone filma tudo de cima.
A música da orquestra parou de tocar. 
Seth, o deus do caos e cruel senhor da guerra, sofrimento e 

peste sobe cerimoniosamente a estrutura monumental.
Ao seu redor, a legião de demônios e esquecidos deuses da morte 

se calam. Nas áreas inferiores e menos nobres das arquibancadas 
que cercam a praça, a multidão sombria de espectros acompanha a 
deferência de seus antigos mestres. O homem vê Nero. Vê Charles 
Manson. Vê Idi Amin Dada. Vê Margaret Thatcher. Vê Pinochet. Vê 
Mussolini. Vê Garrastazu Médici. Vê Hitler. Vê Brilhante Ustra. Vê 
Agnaldo Timóteo. Vê alguns vizinhos. Vê alguns parentes. Vê um 
sujeito parecido consigo mesmo. Os espetros carregam expressões 
de raiva, ódio, desdém, dor, desespero, inveja, ciúmes, loucura.

Com três batidas do seu cetro, Seth quebra o silêncio.
– Irmãos e confrades. Com Soberba e Fúria, retorno a este 

plano. Volto ao mundo físico não mais como lembrança longínqua 
estampada em velhos livros de história profana, mas como deus 
implacável e de poder real. Um poder concedido a mim pelo Horror 
e Medo dos homens. Hoje, aqui estou, fortalecido, emocionado e 
profundamente satisfeito com os trabalhos da Morte, pelas vidas 
ceifadas, e com a Humanidade, por suas fraquezas e desespero.
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A câmera corta para Anúbis. Ao seu lado estão Kali, Thanatos 
e Santa Muerte. Achou Santa Muerte atraente. O homem não faz 
sexo há muito tempo. Precisa se masturbar todos os dias. Seus 
testículos doem se não faz isso. Ele gosta de pornografia lésbica e 
vídeos amadores de sexo oral.

– Temos, diante de nós, uma oportunidade única de reconstruir 
nosso reino e resgatar a plena influência dos nossos iguais. Estou 
certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas, se tivermos a 
sabedoria de ouvir a nossa própria voz, alcançaremos êxito em nossos 
objetivos, e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras 
gerações a nos seguirem nesta tarefa gloriosa.

Há fileiras de demônios uniformizados. Centenas de milhares 
deles. Hostes e mais hostes de anjos caídos. Todos vestidos com 
trajes militares. Eles parecem prontos para a guerra.

– Como autocrata, pretendo administrar o poder, de forma 
progressiva, responsável e consciente, do Éter ao Plano Sublunar, 
do Submundo para o Mundo; dos Infernos ao Céu.

Já passamos dos cinco mil mortos ao dia. Não sabemos quando 
as vacinas chegarão. Existem métodos indolores de cometer suicídio. 
O homem optaria por algum que não envolvesse sangue. Lavar 
máscaras cirúrgicas é mais barato que descartá-las.

– Minha ascensão correspondeu ao chamado das ruas e abismos 
e forjou o compromisso de colocar o Caos acima de tudo e a Morte 
acima de todos.

Uma vez o homem aderiu a um panelaço. Ele sempre achou esse 
tipo de protesto ridículo e ineficaz. O vizinho achou ruim o barulho 
na varanda e gritou palavrões da sua janela. O homem começou a 
gritar de forma muito agressiva e começou a ficar com medo de si 
próprio. Ele ficou vários dias imaginando diferentes formas de se 
vingar do vizinho. Pensava muito em facas e armas de fogo.

– Reafirmo meu compromisso de construir um Universo 
cindido e desigual. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade 
soberana daqueles deuses, demônios e espectros que sempre nos 
acompanharam. Juramos, portanto, zelar pela Ignorância, Miséria, 
Sofrimento e Loucura humanas.
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Ele tem evitado ao máximo as redes sociais. Não aguenta mais 
os posts sobre política. Não porque não se interesse por política. Mas 
justamente porque são sobre política.

– O Pavilhão Infernal nos remete à máxima “caos e deca- 
dência”. Nenhum pesadelo, individual ou coletivo, se realiza sem 
respeitar esses preceitos.

Um dia desses, ele apagou todas as luzes de casa e tentou 
evocar Lúcifer. O demônio não apareceu naquele dia. Agora o homem 
estava vendo o próprio no vídeo. Lúcifer parece um investidor de 
Wall Street.

– Os assassinos merecem dispor de meios para matarem. 
Lúcifer não é mais o rei do Inferno. Perdeu a boquinha. Acabou 

a mamata.
– Vamos honrar e valorizar aqueles servos que sacrificam suas 

vidas em nome da nossa existência e da existência dos nossos irmãos. 
Eles merecem e devem ser respeitados!

Só agora notou que Seth se assemelha a um homem com cabeça 
de cobra. Ele tem um corpo decrépito e olhos opacos e inexpressivos. 
Sua boca escorre veneno.

– Nossas Legiões terão as condições necessárias para cumprir 
sua missão de defesa da soberania dos Infernos, bem como das 
nossas instituições, mantendo suas capacidades dissuasórias para 
resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras.

O homem tem vontade de chorar sempre que acorda. Às vezes 
ele chora. Hoje de manhã chorou por meia hora antes de se levantar 
da cama.

– Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional 
viés político que tornou nosso reino ineficiente e corrupto. Vamos 
valorizar o parlamento e a voz dos pequenos diabos, resgatando 
a legitimidade e a credibilidade do Congresso Infernal. Aproveito, 
inclusive, este momento solene e convoco cada um dos congressistas 
para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer o Submundo, 
libertando-o definitivamente de qualquer decência, virtude, 
responsabilidade e razão.
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A câmera deu um close-up em Mamon, o chefe da nona 
hierarquia de demônios, o capitão dos tentadores. Mamon é traiçoeiro 
e mentiroso. Ele envolveu a humanidade para combater o Anjo Bom.

– O Inferno voltará a ser um reino livre de falsas crenças.
Jeová não está presente porque havia ido embora. Jeová já foi 

um grande deus da morte. Hoje a grande promessa da família é o 
seu filho mais novo.

– Contamos com o apoio do Congresso Infernal para dar 
aos humanos desesperados e corrompidos o respaldo moral para 
realizarem os nossos objetivos na Terra. Nos negócios humanos 
influiremos sob o signo da Competição, Egoísmo, Desorganização e 
completa Ineficiência. Os Quatro Cavaleiros novamente cavalgarão 
livres sobre o Mundo.

Quando ele era criança, alguns adultos diziam que se alguém 
tocasse o LP da Xuxa ao contrário, então um demônio surgiria. Esse 
demônio era Berith, uma entidade que, segundo certos alquimistas, 
seria capaz de transformar todos os metais em ouro. Os mais velhos 
diziam que Berith aparecia, saldava todas as dívidas do evocador e 
lhe tomava a alma. Muitos apelaram para Berith nos anos 1980, mas 
seu momento áureo mesmo foi em 1992, com o Plano Collor.

– Hoje começamos um trabalho árduo para que o Inferno inicie 
um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual as esferas mais 
baixas do Submundo serão novamente vistas como uma potência 
pujante, confiante e ousada.

O homem gostaria de conseguir parar a sua cabeça.
– Nossa política externa retomará seu papel na defesa da 

soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvol- 
vimento do Inframundo.

Ele não quer mais pensar. 
– Irmãos e confrades.
Ele não quer mais pensar.
– Agora, parto rumo ao meu Palácio, com a missão de repre- 

sentar o povo das profundezas.
Ele não quer mais.
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– Com a força emanada das dores de todos os torturados, do 
ressentimento de todos os ofendidos, da ira de todos os violentos, 
do desespero de todos os esquecidos, do sangue de todos os 
assassinados, trabalharei incansavelmente para que o Inferno se 
encontre com o seu destino e se torne a grande potestade que todos 
nós queremos. 

Ele não quer.
– Muito obrigado a todos vocês. 
Ele não.
– caos acima de tudo!
Ele não.
– morte acima de todos!
Ele não.
Não.
Não.
Não.
O desfile acabou. O logotipo da televisão estatal egípcia 

permanece na tela por vários minutos. Uma narração contínua faz 
algum comentário em árabe. As legendas são todas escritas numa 
grafia totalmente estranha à alfabetização do homem. Ele continua 
deitado. Olhando fixamente para a tela.

Permanece assim por vários minutos. Quando o vídeo acaba, 
ele continua imóvel no sofá. Há quantos dias estava em casa?

Quatorze meses é mais de um ano. Ele, pensa, está há mais de 
um ano sem sair do apartamento?

É que ele havia sido sequestrado por dois súcubos e uma bruxa.
Elas lhe davam de beber e comer. É por isso que ainda não 

estava morto.
Ou estava? 
Há outros demônios lá fora.
Estamos no Inferno.
Seth governa.
Ainda é noite.



O  e s q u e c i m e n t o  
é  o  l u g a r  m a i s  f r i o

Um conto de 
Teca Mascarenhas

ela estava desde há muito naquele pequeno espaço perdido no 
universo e, mesmo que lhe fosse impossível determinar com exatidão 
quando e como chegara, sentia que ali era simplesmente seu lugar 
de pertencimento: a casa de madeira robusta, que guardava pálidos 
vestígios de coloração amarela, estava encravada nas imediações de 
um bosque de grandes árvores, no qual a natureza ostentava toda a 
sua exuberância. de alguma maneira, era uma espécie de redoma que 
a isolava de tudo e de todos, e a protegia até mesmo do tempo, que 
ali não dominava feito o déspota implacável de sempre e transcorria 
conforme seus pequenos desejos, ora de mais estrelas, ora de mais 
azuis, de mais silêncios...

a casa era modesta e seu interior simples, quase estoico, continha tão 
somente o essencial para alentar seus dias, numa expressão daquilo 
que considerava mais valioso:

de seus poetas preferidos, mulheres e homens que lhe falavam 
diretamente ao coração, guardava todos os livros que pôde amealhar 
pela vida afora. na maioria descorados, todos desenhados com suas 
anotações, passaram a ser relidos parcimoniosamente, à luz cintilante 
do sol ou à trêmula, dos castiçais;
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os compêndios de filosofia, teorias e ensaios que durante grande 
parte de sua vida foram, além de fonte de prazer, objeto de trabalho, 
e onde se encontram as mais diferentes respostas para as mesmas 
instigantes questões que a humanidade se faz desde que desenvolveu 
a capacidade de pensar;

a seleção de discos de vinil que reunia música erudita, jazz de raiz, 
brasileiras e europeias da segunda metade do século XX. protegida 
nas capas originais, era tocada na antiga vitrola que operava graças ao 
sopro constante de algum serafim que dela se compadecia, a confirmar 
que é impossível viver sem música; ideia que a transfigurava num 
essencial mecanismo de sobrevivência;

a pequena coleção de canecas de porcelana, exposta num dos poucos 
armários, conservava as lembranças de visitas a museus, de presentes 
de amigos e recordações de datas comemorativas. utilizava todas elas, 
alternadas cuidadosamente, para tomar seu indefectível chá de final 
de tarde, à maneira dos ingleses, onde deitava em infusão as ervas 
que cultivava no harmonioso canteiro da casa; lá onde coexistiam 
pacificamente algumas espécies de flores bem resistentes, como as 
orquídeas e as bromélias, e outras nem tanto, como o alecrim;

o conjunto de xales artesanais, urdidos em lã, em seda ou em fios de 
algodão, guarnecido e perfumado com miúdos e descorados buquês 
de alfazema, capim-limão e lavanda, enlaçados com delicadas fitas 
de cetim. relíquias afetivas da avó materna, da mãe, alguns por ela 
mesma tramados no tricô ou no crochê aprendidos na longínqua 
infância e outros comprados nas muitas feiras de artes manuais 
que fizera questão de visitar por ocasião de suas viagens. todos 
carinhosamente preservados num rústico baú instalado aos pés da 
sua cama.

para seus próprios poemas, guardava incontáveis cadernos do tipo 
moleskine, com capas dos mais variados matizes. muitos deles 
já preenchidos, mas a maioria constituía um infinito de folhas 
imaculadamente brancas, à espera da cuidadosa conjugação de signos 
capaz de expressar as mais genuínas emoções humanas e formar uma 
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poética. e para completar, também um sem-número de lápis grafite 
sem os quais seria impensável escrever.

essa harmonia do interior da casa, contudo, não era permanente. vez 
por outra, uma indecifrável dinâmica se apossava do espaço, quando 
os objetos eram translocados desordenadamente, num acintoso 
desafio à lucidez da moradora: discos surgiam dentro do baú, xales 
apareciam na estante dos livros, cadernos ocupavam o lugar dos 
discos e canecas mudavam de posição no armário. mas em vez de 
assustar-se com as etéreas possibilidades que a obrigavam a um novo 
exercício de ordenamento das coisas, elas lhe pareciam inofensivas e 
também contribuíam para amenizar sua condição de solidão.

no seu pequeno mundo as estações se sucediam como em todo o 
resto do universo, embora a ela parecesse cada vez se demorarem 
mais.

nos dias amenos, em que o céu era mais azul e plenamente sem 
nuvens, acostumara-se a longas caminhadas sob as copas cerradas das 
árvores. enquanto pisava nos seixos e nos gravetos, era capaz de ouvir 
vozes trazidas pelo vento, feito lamentos, murmúrios que faziam 
eco ao canto dos pássaros e com eles se confundiam. folhas secas 
inesperadamente se elevavam do solo num bailado musicado pela 
brisa suave e bandos de borboletas e pequenos animais silvestres, 
como os esquilos, a acompanhavam por todo o trajeto. os maiores, 
se havia, deveriam sair somente na calada da noite, nas sombras 
que os protegiam dos predadores. desses passeios, voltava para casa 
levando sementes e frutos que colhia no caminho, como castanhas, 
amoras e framboesas.

naqueles dias, em que a energia solar incidia com mais intensidade, 
costumava depositar nas janelas da casa seus vasos com as begônias 
de cores vibrantes e os delicados amores-perfeitos. um modesto luxo 
que brindava de prazer seus olhos cansados, enquanto os inquietos 
beija-flores chegavam mais junto a casa, lhe serviam de distração e 
amenizavam a insuportável opressão no peito. era quando também 
aproveitava para andar descalça pelo naturalmente tépido piso de 



233<<  Sumário

madeira e quase podia sentir que caminhava sobre vestígios de outros 
passos humanos que ali passaram; essa sensação a deixava tomada 
por uma indizível emoção, que a sobressaltava e lhe fazia acelerar 
o coração.

contudo, quando assomava o inverno, os dias se tornavam mais curtos 
e traziam consigo as nevascas, cujos cristais de gelo predominavam 
sobre a paisagem que em alguns pontos chegava a ser translúcida e 
bem poderia servir de cenário a um dos icônicos filmes de Bergman. o 
percurso da habitual caminhada passava a ser mais breve, pelo receio 
de perder-se na vasta região insular e congelante, silenciosa feito uma 
gruta. andava com lentidão e cantava debilmente um mantra, quase 
em oração, enquanto afundava os pés no lívido e macio tapete que 
se estendia por entre as árvores.

certa vez, sua solitária trajetória foi interrompida por um aconte- 
cimento fantástico. eis que subitamente viu-se envolvida por uma 
luminosidade tão intensa que chegou a cegá-la momentaneamente 
e foi quando voltou a enxergar que se deparou com um belo ser de 
aparência feminina que logo se revelou ser uma Dríade, conhecida 
também como ninfa dos bosques. apesar de ficar absolutamente 
estupefata, ao invés de medo ela se sentiu tomada por um incrível 
fascínio. naquele momento o bosque se tornara encantado com a 
presença mágica e instigante da jovem ninfa que, embora desprovida 
de asas, de tão leve e delicada parecia flutuar. a comunicação que 
espontaneamente passou a se estabelecer não era de palavras, mas ela 
foi capaz de depreender que se tratava de um ser benfazejo, agraciado 
com o dom de profetizar, curar e nutrir, e que escolhia seus eleitos a 
bel-prazer. misteriosamente como veio a mítica ninfa desapareceu, 
após transmitir uma mescla de sensações que a deixaram energizada 
e rejuvenescida, muito embora sua natureza racionalista se recusasse 
a admiti-lo.

com a bondosa Dríade aprendeu os segredos das ervas, cujas infusões 
resultavam num maior equilíbrio emocional e contribuíam para 
aguçar sua memória, atenuar as mazelas da idade e, principalmente, 
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amenizar a tristeza. os ensinamentos possibilitaram o enriquecimento 
da primorosa horta e a ingestão dos estimulantes chás.

foi num daqueles raros encontros que a ninfa dos bosques, em 
sua generosidade, lhe transmitiu o segredo de domesticar o fogo 
sem agredir a natureza. desde então, começou a voltar para a casa 
carregando um punhado de brasas ardentes na concha das mãos, tão 
prudentemente como se transportasse pérolas. com elas acendia o 
fogão, as lareiras da sala e dos três quartos de dormir. muito embora 
vivesse inexoravelmente sozinha se empenhava em manter aquecida a 
casa inteira, porque havia incorporado a curiosa dinâmica dos objetos 
e aquela sensação dos passos: se outras pessoas ali existiram não 
lembrava quem eram e por que haviam partido; mas se conviveram 
sob o mesmo teto significava que formavam uma família, unida por 
vínculos afetivos. e se um dia elas quisessem e pudessem voltar para 
o lar, os cômodos aquecidos que transformavam a casa num grande 
ninho aconchegante sinalizariam que a esperança da volta sempre 
esteve presente em seus íntimos.

e quando voltassem, seriam capazes de reconhecê-la, agora que se 
sentia mais velha que uma sequoia, com os longos cabelos brancos 
como cerrada neblina (embora no inverno ainda os enfeitasse com 
minúsculos sincelos luminosos e no verão os prendesse com um 
feixe de plumas recolhidas pelo caminho) e os movimentos lentos 
como se dançasse uma valsa de Strauss?

quando voltassem, de que lugar frio e longínquo voltariam?
quem sabe de uma profunda cratera escondida no gelo... de um 
imenso iceberg à deriva no Ártico... das inóspitas cordilheiras do 
Himalaia...
ou o lugar em que estiveram seria um lugar inominável, mais frio 
do que todos os que se pudesse suspeitar?
havia um, ela sabia, apenas um lugar mais frio do que qualquer outro 
que jamais existiu 
– esse lugar se chama Esquecimento.
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porém, enquanto a ela fosse concedido permanecer sobre a face 
da Terra jamais desistiria de buscar suas lembranças perdidas, pois 
não poderia imaginar que sequer um dos seus afetos sucumbisse 
naquele lugar-nenhum. esse era o motivo pelo qual ela envelhecia 
com tamanha resistência e desaceitação: a certeza de que somente 
sua memória seria o bastante para conservá-los vivos, dentro de si 
e daquela aconchegante casa vazia.

era chegado o outono e o dia se despedia mais cedo, quando ela 
instalou um disco de Mahler na vitrola e acomodou-se confor- 
tavelmente no sofá. de olhos semicerrados e respiração lenta, foi 
sendo possuída por uma agradável mansidão e adormeceu com a 
sensação de que a suavidade da música a conduziria ao íntimo de 
sua própria alma. 

um impreciso lapso temporal escoou, quando ela voltou a abrir 
seus olhos a música ainda soava, ainda se encontrava em sua casa, 
ainda no mesmo lugar, mas não mais sozinha; junto a ela estavam 
três pessoas desconhecidas, um homem, uma mulher e um jovem. 
duvidou se sonhava ou se estava verdadeiramente desperta, em 
virtude da surpreendente situação, que a ela não causou perplexidade, 
nem mesmo quando, em desassombro e naturalmente, a mulher 
achegou-se mais e com uma aveludada voz começou a falar...

este é o ansiado momento do retorno e do nosso reencontro. é passado 
o tempo do esquecimento, finalmente chegou a hora de abrir o coração 
e libertar a memória. amada filha, mira fundo nos nossos olhos porque 
através das lágrimas haverás de reconhecer o pai, a mãe e o irmão que 
há tantos anos, intempestivamente, se foram e te deixaram sozinha, 
naufragada em um nebuloso oceano de deslembranças. 

o amor, que jamais deixamos de sentir, nos impulsionou a voltar. e aqui 
estamos, para narrar a história de horrores que nos coube viver. todavia, 
antes de iniciarmos, é com profunda consternação que te rogamos que 
encoraje teu frágil coração, a fim de suportar o choque de realidade 
que irá te arrebatar:
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no tempo em que nossa família era unida e feliz, inesperadamente, 
eclodiu no Oriente uma nova doença, que logo se manifestou como 
gravíssima, diante de seu enorme componente contagioso e forte 
potencial letal. causada por um desconhecido e poderoso vírus que 
ataca inicialmente o sistema respiratório, rapidamente tomou conta 
dos quatro cantos da Terra; avassaladoramente se disseminou por todo 
o planeta, matando de imediato centenas de pessoas e se configurando 
como uma terrível pandemia, uma vez que todos os continentes, sem 
distinção, foram atingidos pela doença que passou a ser conhecida como 
o novo coronavírus ou covid-19.

como raríssimas vezes na história, em razão da arrasadora pandemia, a 
humanidade inteira entrou em colapso e passou a viver dias de pânico, 
irmanada no medo e na dor.

num esforço hercúleo de controlar a disseminação da assustadora doença, 
competentes e incansáveis cientistas do mundo todo, representados pela 
Organização Mundial da Saúde, OMS, se uniram na busca de uma 
vacina que pudesse contê-la e evitar sua assustadora proliferação. simulta- 
neamente, se estipulou um meticuloso protocolo de conduta para orientar 
a população a se isolar nas residências, a evitar o agrupamento físico, 
a adotar máscara facial de proteção, ao uso constante de sabão e álcool 
70 para higienizar as mãos, como medidas de prevenção ao contágio.

contudo, a despeito de todos os imprescindíveis alertas comprovados e 
emitidos pela ciência, considerável número de negacionistas – aqueles 
que se recusam veementemente a reconhecer o avanço científico, suas 
teorias e seus incontestáveis benefícios – inescrupulosa e cruelmente 
disseminaram um sem-número de falácias, movidos pela ignorância, pela 
má-fé ou pela desumanidade. são eles, principalmente, líderes de Nações, 
com destaque para o do Brasil, representantes políticos, autoridades 
religiosas, influenciadores culturais e outros, que manipulam o senso 
comum no uso pernicioso de seus poderes de persuasão e convencem 
uma horda de seguidores incautos.

como soe acontecer em situações de calamidade, a OMS identificou como 
principais grupos de risco os formados pelas pessoas mais vulneráveis, 
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os idosos, os portadores de doenças respiratórias crônicas e todos 
com algum tipo de comorbidade. porém, infeliz e lamentavelmente, 
a doença, que num primeiro momento vitimou esses grupos, veloz e 
agressivamente se espalhou para além deles e acometeu dezenas de 
milhares de pessoas mundo afora.

desprovidas de vacina, centenas de pessoas se aglomeravam nos 
ambulatórios, nos hospitais ou desamparadas nas casas; na exiguidade 
de assistência, de leitos e de aparelhagens. doentes de todo o mundo 
passaram a morrer aos milhares, na grande maioria das vezes assistidos 
com o zelo e o frustrante sentimento de impotência dos incansáveis 
e dedicados anjos da saúde, como foram carinhosamente chamados 
os profissionais da área: médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, 
fisioterapeutas, técnicas, técnicos e demais envolvidos com os pacientes.

numa atrocidade sem paralelos, a covid-19, até aquele momento, 
dizimou um milhão e oitocentas mil pessoas no planeta. entre elas, se 
incluem as duzentas mil vítimas brasileiras que, até então, sucumbiram 
à espera da ansiada vacina, número que lamentavelmente inseriu o país 
em segundo lugar no infeliz rol das vítimas fatais.

sem a chegada da vacina salvadora, centenas de milhares de pessoas 
passaram a morrer prematuramente. muitas, sem sequer o conhecimento 
de seus afetos, entre elas idosas, jovens, doentes e saudáveis; todas, 
sem nem uma única exceção, no sofrimento da dor e na agonia do 
sufocamento. distantes de seus amados, impossibilitadas do conforto 
de um olhar, um beijo, um abraço, um afago nas mãos, na terrível hora 
da fatal despedida.

milhares de famílias enlutadas ficaram sem ação diante do 
inquestionável morticínio, onde inúmeras vítimas, desumanamente, 
tiveram seus corpos insepultos em caminhões refrigerados, outros, 
lançados desapiedadamente em covas coletivas abertas por maquinários, 
muitos sequer sem a devida identificação.

assim, minha querida, também nós fomos vítimas dessa tragédia da 
humanidade que, inexplicavelmente, por obra do destino, do acaso ou 
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dos deuses, te poupou. nós partimos para outra dimensão, mas seguimos 
te acompanhando e abençoando. e foi esse o motivo, nossa partida 
intempestiva, que ocasionou o trauma da amnésia que te acometeu e 
te resguardou até aqui desse sofrimento incalculável, para o bem ou 
para o mal. 

enfim, agora que estamos todos enlaçados nesse abraço tão desejado, 
abraço de chegada e de despedida, queremos te fazer um pedido: escreve 
a nossa triste história, para os que vierem depois de nós e tiverem 
oportunidade de fazer diferente. deixa registrado, como documento e 
como legado, o terrível tempo em que fomos obrigados a viver e que, 
talvez ou certamente, poderiam ter sido diferentes, se a humanidade 
fosse melhor. 

em seguida, a música calou e eles se desvaneceram no silêncio...
posso dizer que estou muito emocionada, mas apaziguada e também 
imbuída da certeza de que nada voltará ao que era antes.

acredito que as restrições impostas pelo isolamento, as dores 
dos afastamentos e das perdas, as experiências de medo e de luto 
atribuirão uma nova dimensão à palavra normalidade e nem os 
oráculos lograrão vaticinar o tempo e a incerteza que advirão dessa 
fragilização da história. viver será completamente diferente e será 
imperativo refazer o caminho e reaprender a caminhar. 

acredito no surgimento de uma nova ordem e no aprendizado de 
uma lição em nível planetário; que se expandirá a compreensão de 
que o mundo espelha nossas escolhas; que somente sobreviveremos 
como humanidade numa fraterna relação de interdependência com 
todos os seres viventes.

finalmente, acredito que com essa tomada de consciência estaremos 
palidamente reverenciando as perdas desses milhões de vidas e o 
desmedido sofrimento causado por tamanha catástrofe. 

P.S. essa escritura é uma tentativa de atender ao pedido da minha 
amada família que, assim como eu, sabe que o esquecimento é o lugar 
mais frio, mas que lá nunca esteve e nunca estará.



O  h o m e n z i n h o  r i d í c u l o

Um conto de 
Viegas Fernandes da Costa

Já se acostumou com o farfalhar das folhas sob a sola do pé, 
pela manhã, ao acordar. A noite de vento sul, as folhas invadindo a 
casa pelas frestas, pela janela aberta da cozinha, por onde também 
se imiscuem os gatos de rua para furtar a comida de Fura Toca.  
O Gato Feio, como o chama, é o mais frequente, com suas pernas 
desproporcionalmente compridas, corpo macérrimo, pelo curto, 
rabo fino e olhar desconfiado. Vez e outra também os saguis-de-
tufos-pretos – exóticos predadores chegados à Ilha, contam por aí, 
escondidos na carroceria de algum caminhão em tempos passados 
– invadem a cozinha e espalham sua urina sobre a mesa e nas pilhas 
de jornais. O chão do quarto se cobre de natureza morta, que ele 
certamente não varrerá. Abrirá as portas, e o dia se encarregará da 
faxina. Lá fora, a pandemia, o medo, a angústia. Mascarados sobem 
e descem a servidão sem saída, estreita, muito mais silenciosa nestes 
tempos. Casas e quartos de aluguel vazios. Desde que o medo e a 
morte saíram dos noticiários para alcançar as esquinas vizinhas, os 
estudantes da universidade abandonaram a cidade, e o pessimismo 
se abateu na vizinhança. Nestes dias conheceu a pesada densidade 
do silêncio ao entardecer e o quanto de desconfiança atravessa os 
olhos daqueles que contemplam o horizonte: a morte galopa o 
vento, espreita sobre a superfície das folhas que invadiram a casa 
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ou entre os pelos de Fura Toca, retornada dos passeios e namoros 
noturnos. A morte invisível, pronta para nos abraçar em esgares 
e tubos e ventiladores mecânicos e abandonos. O filho que escala 
a fachada de um hospital na Palestina para velar a mãe que morre 
na cama impoluta – ele viu a cena na televisão, como viu o papa 
atravessando debaixo de chuva a fria praça de São Pedro vazia, para 
rezar e dar a unção dos mortos aos vivos que ainda estão. Quanto 
à Palestina, há muito que não via notícia outra senão os massacres 
de gente inocente, exército israelense derrubando casas de civis e 
assentamentos judeus invadindo Gaza e a Cisjordânia. A pandemia 
trouxe para os noticiários o amor deste filho palestino velando o 
último suspiro da mãe pela janela.

Há alguns meses que seu corpo não conhece o calor de outro 
corpo, exceto o da gata que abraça todas as manhãs sem cogitar que 
a peste pode estar lá, agarrada no dorso felpudo, nas patas rosadas, 
no focinho úmido que toca com seu nariz. Não fossem o trabalho 
remoto, mediado pelo computador, a câmera varrendo a intimidade 
do seu lar de exilado, e a presença da gata, a densidade do silêncio 
seria ainda mais pesada, talvez insuportável.

É verdade que sente vergonha da sua fragilidade humana, do 
medo que lhe corrói os ossos e os músculos e os órgãos. O medo cujo 
braço rompe a caixa torácica e explode para fora do corpo buscando 
seu pescoço. Sente vergonha deste medo, também do seu tamanho 
tão pequeno. Lê a vida de Liev Davidovitch e não compreende como 
este suportou se vestir de Trótski e carregar a roupa sobre o corpo 
até o último dia, exilando-se de país em país, contemplando da janela 
do trem o frio materializado na esterilidade dos brancos campos 
soviéticos. A esterilidade do branco, ele pensa, pela primeira vez. 
A esterilidade é branca, sim! A ausência de cor. E Liev Davidovich 
refugiado na turca Prinkipo, e de lá para a França, e da França para 
a Noruega, e da Noruega para o México de Rivera e Kahlo. A vida 
entre muros e traições e perseguições e acusações até encontrar a 
lâmina bruta que lhe rompeu o crânio. Já houve no mundo um Liev 
Davidovitch cuja biografia lê nestes tempos de densos silêncios.  
E houve também Natália que suportou os mesmos campos brancos 
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soviéticos e a ilha de Prinkipo e a França e a Noruega e o México de 
Rivera e Kahlo, a morte dos filhos, o sonho do marido e a traição 
de Stálin e também do homem que chamava de esposo. Já houve no 
mundo uma Natália cuja biografia não encontra nas livrarias nestes 
tempos de densos silêncios, mas que suspeita entre as linhas e as 
ausências da hagiografia de Trótski. Ou, ainda, houve também aqueles 
que acreditaram na independência de Biafra e por ela entregaram 
tudo que nunca possuíram: a vida. É nos mortos de Biafra ou em 
Natália e Trótski que pensa quando sente o medo envolvendo seus 
pés e subindo pelas pernas até lhe envolver a virilha. Da virilha 
ao peito e do peito à explosão do braço que lhe toma o pescoço, 
o desespero corre em um átimo de segundo. O medo vergonhoso 
que o leva a pensar em se fazer morrer para não esperar morrer.  
A corda, o gás, a faca ou simplesmente se deixar inerte na cama até 
que a natureza morta que invade a casa a partir da fresta da porta e 
da janela aberta da cozinha cubra todo piso e se amontoe trepando 
na cama e lhe sepultando o corpo, o húmus preenchendo os ocos 
entre seus ossos.

Porque não quer pensar seu corpo envolvido em natureza 
morta, os vizinhos que restam arrombando as portas da ruína dos 
seus domínios, atraídos como cães, ratos ou formigas pelo cheiro 
da morte que apaga suas marcas, levanta, lava o rosto e prepara o 
café, que nas últimas semanas vem comprando especial, do cerrado 
mineiro, com notas de chocolate. Um capricho que se permitiu. 
Afinal, a peste está aí, no ar, nos noticiários, nas transmissões pela 
internet. Um café há de ser direito, com notas de chocolate. Fura Toca 
o observa do canto da cozinha, junto ao pote de refeições. Espera que 
abra a porta da geladeira e faça surgir o sachê com o patê dos deuses 
felinos. Põem droga dentro, só pode – ele pensa. Pensa o mesmo 
todas as manhãs. Fura Toca sempre se desespera quando vê o sachê 
e ouve a colher batendo no pote de comida. Esfrega-se nos pés dele, 
mia, exige, para depois se entregar com sofreguidão à pasta úmida 
e fria. É droga, claro que é. 

Senta-se com a xícara quente entre as mãos, olha a gata 
comendo com urgência a pasta, bebe e pensa que ainda não precisará 



242<<  Sumário

sair para as compras. Ainda tem pão e comida na geladeira, algumas 
garrafas de vinho, comidas prontas e chocolate, e por isso está bem, 
conclui. Está vivo e seguro. Há dez dias fizera sua última excursão 
ao supermercado com direito a passar pela banca, onde comprou 
algumas revistas de palavras cruzadas, que não jogava desde a 
adolescência, mas que por alguma razão se tornaram essenciais 
quando calculou que o exílio da rua poderia durar por muito tempo. 
Terá uma reunião virtual à tarde, mas nada que exija preparação.  
É ligar o computador, a câmera, dar boa-tarde a todos, mostrar que 
está vivo, atento, diligente com suas obrigações profissionais apesar 
de tudo, para depois desligar a câmera sob a alegação de facilitar a 
conectividade da internet, arrancar a camisa e ficar ouvindo o blá-blá-
blá interminável do chefe e as intervenções medíocres de alguns puxa-
sacos. Acessar, talvez, páginas com vídeos pornográficos enquanto 
escuta a voz do chefe, do puxa-saco e daquele outro cujo nome nunca 
lembra, se é que alguma vez o soube. Assistir ao mais bizarro do 
bizarro, ao violento, ao escatológico, ao chafurdar de fezes e urina e 
sangue e lama, como outro dia o próprio presidente da nação exibiu 
ao povo a chuva de prata bebida com sofreguidão em praça pública, o 
golden shower, explicou o apresentador do jornal, porque também no 
mundo da putaria há conceito para tudo, rigorosa taxonomia, como 
o gênero golden shower, da ordem do bizarro, que se desdobra nas 
categorias “urologamia” e “urolofagia”. Pensa nisto enquanto segura 
entre as mãos a xícara que há pouco estava quente, mas agora está 
fria, e por isso se levanta e joga na pia o café especial do cerrado 
mineiro com notas de chocolate. Prepara outro, mecanicamente. 
Um bom café também se bebe acompanhado, rumina. Quando o 
presidente da nação apresentou ao povo o golden shower (no futuro 
alguém lembrará? haverá ao menos alguma nota de rodapé sobre 
o assunto nos livros de história?) e jornais e revistas e portais da 
internet e rádios e os programas de entrevistas explicaram os detalhes 
da prática com o apuro de exímios analistas, a peste ainda não havia 
chegado. Dois meninos sobre um ponto de ônibus mijavam-se com 
volúpia, o Carnaval rolando na avenida, as máscaras eram de fantasia, 
filmados pela câmera de celular anônimo e o filminho distribuído 
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pelo presidente através das redes sociais. Foi também sentado nesta 
mesma cozinha, bebendo do café ordinário de então, que ele discutiu 
o grande tema nacional com o vizinho tiozão: o chefe de Estado 
era um depravado que distribuía pornografia ou um senhor antigo 
preocupado com os valores ocidentais? Estes falsos debates, estes 
falsos debates... Mas então veio a peste! Depois do golden shower, 
do banho romano, da coprofagia, veio a peste. A peste! E os 120 dias 
em Sodoma e Sade e Passolini tornados mensageiros deste presente.  
A peste em seu invólucro de medo, corroendo ossos, escarafunchando 
vísceras, enlouquecendo os dias, enchendo de areia os pulmões. Vão 
morrer uns velhinhos, oito mil, dez mil; também uns doentes, alguns 
índios, quilombolas – e quando citou os quilombolas, o presidente 
também gostaria de acrescentar que estes não servem nem para 
procriar, mas se calou. Isto o psicopata falou no começo, bem no 
começo. Depois vieram as receitas de milagres químicos, remédios de 
combate à malária vendidos aos quilos para combater a peste, ozônio 
no ânus, urinoterapia, oração e mandiga. Um ministro astronauta 
convocado para produzir vacina na cozinha de casa, como se ele fosse 
um Walter White de Breaking Bad, porque o presidente se formara 
estadista assistindo aos seriados de televisão. Vermicida! O povo 
comendo vermicida, tomando banho com vermicida, escovando os 
dentes com vermicida, lambuzando as entranhas com vermicida.

E ele jogando palavras cruzadas e tomando café do cerrado 
mineiro com notas de chocolate e se preparando para uma reunião 
para a qual não precisa se preparar e pensando nas pornografias 
mais bizarras e escatológicas e em toda sorte de parafilias enquanto 
a peste envolve as pessoas em sufocamentos e medos.

Também tem medo. Considera novamente a possibilidade de 
retornar para a cama, ou se enrolar nos cobertores jogados sobre 
o sofá, arrancar os cabos da televisão e do computador, cerrar as 
cortinas, as frestas sob as portas, cobrir os ouvidos com tampões 
e tomar um porre de vermicida ou cloroquina e vê seu corpo 
novamente como natureza morta envolto em fezes e vômitos e 
Fura Toca lhe comendo o que restará das suas carnes, razões por 
demais repugnantes e convincentes para fazê-lo afastar estas ideias 
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estapafúrdias do homenzinho ridículo que é. O mundo já teve 
Liev Davidovitch, já teve principalmente Natália! Tem este filho 
palestino que escala as paredes de um hospital para velar a mãe. 
Mas tem ele, um homenzinho ridículo escondido no seio do medo. 
Tem também o presidente psicopata eleito por uma multidão de 
fascistas enrustidos na fantasia de “cidadão de bem móvel, imóvel 
e semovente”. Bens semoventes sem bens! Bens semoventes sem 
bem qualquer, e agora também sem oxigênio nos pulmões. Fura 
Toca acaso entenderia sua carne como alternativa ao sachê preso no 
frio da geladeira que continuará funcionando até que a companhia 
de luz corte o fornecimento de energia por falta de pagamento, 
embora isto possa demorar, ele pensa, já que o débito é automático 
em conta corrente e há alguma economia depositada. Estarei morto 
na cama ou no sofá, envolto por folhas e formigas e Fura Toca me 
roendo as carnes e cavoucando meu peito com o pulmão cheio de 
areia enquanto a geladeira insistirá em seus ruídos de degelo como 
se a peste ou o medo ou o presidente psicopata ou o delírio não 
me tivessem destruído a resistência e tornado inúteis as revistas de 
palavras cruzadas que comprei na banca de jornais que não vende 
mais jornais – de repente fala, a boca emite o som das palavras, as 
palavras rolando estranhas entre os azulejos que revestem a parede 
da cozinha. Fura Toca emite um miauuuu nervoso, impositivo, 
mirando-o desde o chão. Fura Toca parece uma anã de jardim, mas 
na cozinha, ou uma soldadinha de chumbo montando guarda distante 
da guarita. Audiência! E porra!, grita, porra! porra! porra! Cem anos! 
A gente precisou de cem anos para voltar pro mesmo lugar! Cem 
anos, e não demora proclamarão nossa República Tropical de Saló! 
O esgoto do fascismo transbordando pelos ralos das salas de jantar! 
A pátria, a família, a propriedade, e distribuem vermicida pro povo! 
Vermicida e aquele remédio contra malária! Malária! A peste aí, Fura 
Toca, e os caras distribuindo remédio contra malária e lombriga! Cem 
anos, e voltamos pro mesmo lugar! 



O  m a i o r  p r e s e n t e

Um conto de 
Salvador Norberto Gomes

I – Valéco e Dorvalino

Se as bruxas vão dormir, o sol já acordou. A magia do dia fica 
agora ao encargo da luz amarelada. Para quem olha do continente, 
o sol sai por detrás dos morros baixos da ilha. O espelho d’água 
salgada começa a refletir seus raios, revelando o que tem no céu: 
nada além de branquinhas nuvens isoladas, perdidas. A superfície 
marítima é um lençol cujos limites fogem da vista e promete espalhar 
a cor azul iluminada pelo dia que está chegando. Tudo o mais que 
há, se é que há, está escondido, sabe-se lá onde, sabe-se lá por quê. 
As águas calmas só refletem o imediato do céu – aquilo que aparece 
diante de si para quem olha para cima. Ou para o mar. Ou para a 
proa. E o rumo da bateira, singrando as águas calmas da Baía Norte 
no ritmo compassado do motor, até pode parecer a preocupação do 
Valéco, mas a cisma é outra. Com o olhar perdido para a frente da 
embarcação, calejado pelo imediatismo da regularidade das marolas 
que atingem a madeira, permite-se desabafar em forma de pergunta:

– Dorvalino, cumpadi, tu viste o que tá acontecendo lá na 
China?

– Quê?
– Sabes que eu tô pensando naquilo tem um bocado de dias...



246<<  Sumário

– Lugarzinho longe! Queres olhar para lá e não prestas atenção 
nem onde a bateira tá indo. Segura esse leme direito, istepô!

O Dorvalino se agarra nos bordos, achando que vão bater. 
O barco guina bruscamente para bombordo e depois para boreste. 
Valéco aponta as pedras quase ocultas da superfície que acaba de 
evitar, mostrando que estava o tempo todo no comando das coisas. 
É a diferença que faz a experiência, reflete. De tanto comandar o 
leme, de tanto singrar as mesmas águas, ele acredita estar naquele 
patamar de segurança em que pode se dar ao luxo de fazer a mente 
passear e desligar do imediato. Mas pode ser nesses momentos que 
as armadilhas ganham força.

– É sério, Dorvalino. Tão estranhas as coisas lá no outro lado 
do mundo.

– Tu és um tolo! O mundo nem tem lado. É tudo retinho. Olha 
o mar aí: tudo reto!

– Como é que não dá para ver a China daqui então?
– É que tem muito mar, né? Achas o quê, o quê? É só olhar ao 

redor... Olha, tu até que não és tanso. Mas tens que parar com essas 
bobagens, Valéco! Andas falando muita tolice. Acreditas em tudo 
que diz o pessoal da TV. Tais cismado com a China agora. O que é?

– Talvez tenhas razão mesmo... É que parece que as pessoas 
já não saem de casa lá.

– Ahhhh, mas daí é fácil, né? Eu também queria ficar em casa. 
Mas daí quem é que vai pescar, hein? Deixa de ser boca-mole que 
nós tâmo é aqui e não lá. Vamo trabalhar, mandrião. O peixe não 
vai pular no nosso colo.

Valéco respira fundo. Olha o horizonte. Respira mais fundo 
ainda. Que mundo grande e cheio de coisas, pensa. Como poderia 
ficar ali, só com o mar, com o céu, com as nuvens, com tanta coisa 
que, por mais longe que estejam, não escapam ao alcance dos olhos. 
E aquilo que não se vê? E as coisas que se escondem? Certamente 
existem coisas que se escondem da visão dos homens de barro, 
assente Valéco a si mesmo. No mar mesmo, que é essa imensidão, 
só conseguimos ver a superfície e, no máximo, um pouco mais. Tem 
um monte de espaço no mar: lugar para ser ocupado por qualquer 
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criatura. Alguns colegas já haviam contado histórias incríveis sobre 
coisas que viram no mar. Coisas que preferiam não ter visto... 

II – Valéco e Dorvalino

Vão chegando perto da rede marcada com um galão de óleo 
vazio como boia. O Dorvalino adianta a lida e se debruça sobre um 
dos bordos, fazendo a bateira pender. Agarra a rede e sente que está 
pesada.

– Coisa linda, Valéco. Acho que deu bom hoje.
Afunda a mão mais para a água e sente que algo o detém.
– Meu Deus! Que é isso? Tô preso. Nunca vi disso.
Valéco deixa o leme e segue para ajudar o amigo, mas nem 

bem chega até ele e o braço de Dorvalino é puxado de supetão. 
Tamanha é a força que ele bate com o queixo no bordo da bateira. 
Dorvalino xinga, mas os palavrões lhe saem meio balbuciantes.  
O sangue já lhe toma a boca e pinga pelo nariz no azul do mar e na 
bochecha da embarcação. Valéco tenta puxar Dorvalino, fazendo força 
para desvencilhar o amigo daquela coisa maldita. Fazem muita força. 
Dorvalino já arfa. Juntam os movimentos em desespero, fazendo 
força contra o bordo da bateira com joelhos e pernas. De repente, 
Dorvalino consegue se livrar daquele tranco. Vê-se livre e, com certa 
dificuldade, consegue se levantar. Os amigos se olham em pé na 
bateira, arfando. Dorvalino, com a cara abaixo do nariz tingida de 
vermelho, ia falar alguma coisa, mas, no passo que dá em direção 
a Valéco, escorrega no próprio sangue. Dessa vez, nem dá tempo 
de xingar. Dá-lhe com a cabeça no fundo do bote e vira para o lado 
desacordado.

– Dorvalino, pelo amor de Deus! Fala comigo, homem! Acorda, 
cumpadi. Pelo amor de Deus, acorda!

Valéco examina o amigo rapidamente e corre até o motor. 
Encaixa a manivela. As mãos estão trêmulas. Respira fundo. Acopla 
a peça ao motor. Roda-a com agilidade. Os estalos começam. Valéco 
insiste em girar a manivela. Os estalos viram estampidos e o silêncio 
se vai. A fumaça negra já sobe ao céu e o ronco assume o compasso 
esperado. Valéco pula para o leme, agarra o manete e exige tudo 
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da queima. Não há mais lugar para divagações. A mente está no 
imediato, que o chama com urgência. Não importa mais o céu, o mar 
ou a China. O amigo nunca precisou tanto dele. E tem de ser agora. 
Resigna-se, dizendo várias vezes baixinho para si mesmo:

– Tu vens comigo, tu vens comigo. Não vou te deixar passar 
para nenhum lugar, tu vens comigo.

III – Dorvalino

O dia claro arde nos olhos de Dorvalino. Vai levantando as 
pálpebras devagar. Sente o cheiro do combustível queimando a mil. 
O barulho do motor, que parecia vir de longe, vai aumentando e 
aumentando. Observa uma silhueta. Sente a cabeça doer, mas de 
leve. Leva a mão esquerda aos olhos, protegendo-os do sol, e aperta 
a vista contra a claridade. Reconhece Valéco no leme, mas ele parece 
concentrado demais na proa. Tenta se ajeitar no fundo da bateira... 
Até que se senta. A cabeça lhe incomoda.

– Dorvalino do céu. Achei que não acordarias mais. Graças a 
Deus. Graças a Deus!

– Diminui um pouco esse ritmo, Valéco. Vais acabar com o 
motor.

Valéco reduz o giro.
– Tu bateste forte com a cabeça. Me desse um susto!
– Não te preocupes. Tô bem. Só preciso respirar um pouco.
Dorvalino pega um pouco de água na garrafa. Limpa o sangue 

da boca e do nariz. Valéco maneja o leme e observa o amigo. Dorvalino 
bebe mais um gole, dos grandes, olha ao redor, pensa, calcula...

– Onde nós tamo indo, Valéco?
– De volta. Vais para o hospital. Já até disseram que a 

ambulância vai te esperar na praia para levar para o doutor.
– Deixa de ser tolo. Vamos voltar. Tem coisa naquela rede! E 

eu tô bem. Não preciso ir a hospital. Um monte de gente morre lá!
Valéco olha fixamente para o amigo, que faz sinal para pararem. 

O motor vai ao ponto morto. Valéco se agacha até a altura do amigo 
sentado. Olha nos olhos do outro e pergunta:

– Estás bem mesmo?
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O outro assente com a cabeça.
– Tu queres voltar até a rede?
Dorvalino toma mais um gole de água e assente uma vez mais 

com a cabeça.
– Se tu queres voltar, nós voltamos até a rede. Mas o que tinha 

lá, Dorvalino? Sabes o que era?
Dorvalino balança a cabeça em sinal de negação.
– E vais querer saber?
Dorvalino aperta os lábios e assente com a cabeça resignado. 

Valéco levanta. Segue até o leme, acelera o motor. Gira a bateira 180 
graus e aponta a proa de volta para o desconhecido. 

IV – Valéco

No meio da travessia, Valéco avisa o pessoal no continente. 
Prometem que vão chamar uma ambulância e combinam que vão 
esperar por eles na praia já. Valéco tenta se concentrar em chegar 
logo. De repente, pensa ter visto o amigo se mexer, levar a mão aos 
olhos, como que evitando a luz... Mas conclui que não pode dizer 
com certeza se era imediatismo ou sua imaginação. De qualquer 
forma, Dorvalino está lá, desacordado. Por sorte, não sangra. Ainda 
assim, Valéco precisava se apressar... A algumas centenas de metros 
do continente, avista com mais detalhes a praia. Deve ter uma 
meia dúzia de pessoas esperando já. Vai reconhecendo um a um os 
moradores do bairro. Chega mais perto, está em alta velocidade. 
Deixa para reduzir só nos últimos metros. De repente, nota algo 
diferente... Duas mulheres e um homem do grupo na praia cobrem 
seus rostos com máscaras de pano. Devem estar adoentados, pensa 
Valéco sem muito tempo para assuntar. Mal o barco dá na praia, 
dois homens ajudam a retirar Dorvalino da bateira. Carregam-no 
pelos ombros. Valéco, calado, segue os homens naquele corredor 
estreito por entre os ranchos de pesca. Chegam à beira da estrada 
onde deveria encostar o socorro.

– Ué?! Não vieram ainda. Olha que já dava tempo, hein?  
– comenta, levando as mãos à cabeça.
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Os homens explicam a ele que os hospitais estão lotados, que 
as ambulâncias não param de correr de um lado para o outro, que 
médicos e enfermeiros estão com muito o que fazer.

 – Mas que diabo! Por quê? O que foi que aconteceu?
Iam explicar para o Valéco, mas já se ouve a sirene da 

ambulância e todos se voltam para a estrada. O veículo logo aparece 
e para de súbito. Os socorristas desembarcam de roupas brancas, 
luvas e máscaras. Acomodam Dorvalino em uma maca, que é erguida 
e posta para dentro da ambulância. Valéco, que acompanha tudo 
sem dizer palavra, meio absorto, tenta embarcar após o amigo. 
Não deixam. Uma figura vestida de branco, de máscaras e de luvas, 
aponta com uma das mãos para o próprio rosto e depois para a cara 
descoberta de Valéco. A figura dá as costas e sobe na ambulância, 
que toma o rumo de onde veio aos gritos agudos da sirene. 

– Mas que diabo! O que está acontecendo? – diz para si Valéco 
à beira da estrada.

V – Dorvalino

Sob o comando de Valéco, a bateira com os dois amigos vai 
chegando de volta à rede. Dorvalino se coloca mais uma vez no 
bordo da embarcação. Com cuidado, afunda as mãos na água do 
mar. Segura a rede e...

– Ué? Tá leve demais, Valéco. Não tava assim antes, não.
– Como assim? Tu não disse que tava cheia? 
– Parecia. Tava pesada antes. Mas agora não.
– Deixa eu ajudar.
Ambos vão recolhendo a rede para dentro da embarcação. Nada 

parece ter agarrado nela. Nem peixe. Nem mistério. Só poucas algas 
e lixo. Sacodem a rede dentro do barco e ouve-se um barulho de 
algo caindo no fundo da embarcação. Dorvalino vasculha o chão 
da bateira. Estica o braço por debaixo da rede e colhe um pequeno 
objeto.

– Uma pedra? – pergunta Valéco, cerrando os olhos.
– Parece que é. Tem um cadarço de couro preso nela. Tá vendo? 

– responde Dorvalino, esticando o braço mais para perto do amigo.
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– Parece um pingente, enrolado nesse couro aí. Espera aí...  
É um bicho que tem nele, nessa pedra.

– É mesmo, é. Uma gaivota?
– Sei lá. Se for gaivota, tá muito feia. 
– Isso parece muito antigo. Talvez dê para vender por algum 

dinheiro...
– Sei não, Dorvalino. Não gosto de mexer com essas coisas que 

estavam quietas embaixo da água, não. Te puxou com força, não foi?
– Ah, para, Valéco! Isso aqui me puxou? Essa pedrinha me 

derrubou? Já fui até atleta que tu sabes. Aí vou cair por causa de 
uma pedrinha? Faz o favor, né? 

– E se a gente levasse para a universidade? Aposto que sabem 
o que é lá.

– E vão pagar a gente?
– Acho que não... Mas também não íamos conseguir muito 

dinheiro nisso aí, né? Parece ouro para ti? – pergunta Valéco.
– Tá bom, tá bom. Não deve valer nada mesmo. Vamos levar 

para um doutor. Quem sabe a gente fica famoso, né? Talvez nossa 
história saia em algum livro...

– Dorvalino, bateste forte mesmo com a cabeça, né? 
Valéco aciona mais uma vez o motor e comanda a proa, dessa 

vez em direção à ilha.

VI – Valéco

Valéco está parado à beira da estrada, pensativo. Há pouco, o 
amigo Dorvalino foi levado de ambulância após bater com a cabeça. 
Não deixaram Valéco acompanhá-lo porque estava de rosto descoberto. 
E, além do mais, o povo dizia que os hospitais estavam cheios. O que 
estava acontecendo? Sem melhor opção, Valéco caminha lentamente 
em direção à praça. Lá vai encontrar alguém, certeza que vai. Mas, 
quando chega, não há uma viva alma ocupando um banco sequer. 
Não há jogos de dominó. Não há rodas de conversa, nem crianças 
brincando. O que há, então? Silêncio, certamente. Medo, talvez. Valéco 
se senta e repousa a face nas palmas das mãos. Parece um sonho ruim, 
um fadórico pesadelo, uma traquinagem bruxólica...

– Valéco? És tu?
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Valéco parece acordar de repente. Estava tão absorto em seus 
pensamentos que não escutou ninguém se aproximar. E olha que essa 
era fácil. O ranger das rodas da cadeira de Catarina costuma anunciar 
sua aproximação. Por muitas vezes, foi justamente esse ruído que 
fez desmanchar as rodas de conversa na praça, na venda, na calçada. 
Catarina não era exatamente uma presença julgada agradável pela 
comunidade. Frequentemente, todos desviavam do seu caminho, 
mais por lhe atribuírem misticismos e crendices do que por algo que 
ela realmente tenha feito. Alguns até juravam que a viram levantar 
da cadeira e caminhar sobre as pedras em dias em que a lua brilhava 
alta sobre o mar. Contava-se que ela tinha um jeito estranho de falar, 
que proclamava maluquices e que não conservava tradições. Por isso, 
ao som agudo metálico das rodas de sua cadeira, a turma dispersava. 
Mas parecia agora para Valéco que ela estava diante dele tendo se 
materializado em absoluto silêncio, sem um ranger de rodas, como 
que por mágica...

– Oi, Catarina – disse com profundo desânimo.
– Tais branco, homem! O que aconteceu? Viste assombração?
– O Dorvalino se machucou feio, Catarina. Está no hospital. 

Quer dizer, eu acho que conseguiu ir até o hospital. Não deixaram 
eu ir junto na ambulância. Aposto que, se ele acordou no meio do 
caminho, xingou todo mundo. Ele é teimoso. Não gosta de injeção, 
não gosta de vacina. Não gosta de nada disso.

– Não precisa gostar, não. Tem de saber que vale a pena, só isso.
– O quê?
– Valéco, tu sabes o que tá acontecendo?
– Eu não tô entendendo é nada, Catarina. Parece que o diabo tá 

solto, castigando todo mundo. Vi tanta gente de rosto coberto hoje 
que parece que tá todo mundo doente... E até tu tens aí contigo esse 
pano em volta da cara.

– Tu deverias ter tua máscara também, Valéco. Ela vai te 
proteger. E sabes de uma coisa? Dizem bobagens demais sobre o 
diabo. Eu sei que ele não castiga os bons, os inocentes. Ele está 
atrás dos que maltratam os próprios irmãos. O diabo, Valéco, anda 
de máscara por esses dias. Se ele não cobrir o rosto, tal qual tu deves 
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fazer, ele pode levar embora um inocente. E isso nem o diabo está 
autorizado a fazer.

– O que estás dizendo, Catarina?
– Estou dizendo que vamos conseguir uma máscara para ti e 

depois vamos nós dois ver como está o Dorvalino. Não vão negar a 
entrada de uma cadeirante no hospital.

VII – Dorvalino

Valéco e Dorvalino chegam ao museu universitário, levando 
a pedra que encontraram na rede de pesca. Os dois explicam à 
recepcionista o motivo de estarem ali. São encaminhados ao encontro 
com uma especialista, que analisa o achado criteriosamente.

– E, então, doutora, o que é isso aí?
– Pode me chamar de Ana, seu Valéco. E isso que vocês 

encontraram parece ser uma espécie de colar.
– E vale muito dinheiro, doutora? – questiona Dorvalino.
– Infelizmente, não, seu Dorvalino. Receio que sequer tenha 

valor histórico. Parece uma peça recente.
– Eu falei para ele, doutora, quer dizer, Ana, que essa gaivota 

aí tava muito feia para valer alguma coisa.
– Não é por isso, seu Valéco. Essa é uma pequena escultura 

em pedra não de uma gaivota, mas de um morcego – corrige a 
especialista.

– Demos azar, Valéco: quem vai comprar um colar de morcego?
Os três riem. Ana ainda analisa a pedra e comenta:
– É curioso como se parece com algumas peças históricas. 

Antigamente, os povos que habitavam toda a região dessa ilha tinham 
maneiras peculiares de lidar com o perigo. Muitas vezes, os sinais de 
advertência eram esculpidos em pedra, tal como essa aqui. Assim, a 
entrada de uma caverna onde houvesse muitos morcegos costumava 
receber uma escultura em forma desse animal. Era uma forma de 
alertar quem fosse passar por ali. Mas claro que essas esculturas 
eram maiores que essa pedra que vocês acharam. E, se essa fosse 
tão antiga, o couro a sua volta nem existiria mais.
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– Isso é exato. Já vi o mar estragar muita coisa. Esse couro deve 
ser novo mesmo – acrescenta Valéco.

– Mas, doutora Ana, os antigos não eram tolos. Não iam querer 
pendurar um colar pequeno em uma caverna grande, né? – acrescenta 
Dorvalino.

– Verdade, seu Dorvalino. De qualquer forma, como disse, é 
uma coisa recente.

– Teria de ser um perigo novo que sai de uma caverna pequena, 
não? – resume Dorvalino.

– Bem observado. Bem observado... – comenta Ana, pensativa.

VIII – Valéco e Dorvalino

O vaivém do hospital está intenso. São macas que entram, 
macas que saem. Gente a chorar, gente a gemer, muita gente a 
tossir. Todos de máscara. Valéco, que agora já cobre o rosto também, 
empurra a cadeira de Catarina. Passam pela entrada e se dirigem ao 
balcão.

– Deixa que eu falo, Valéco.
– Claro.
Catarina, por vezes tão mal-afamada, sabia conquistar quando 

queria. Não se deixava reduzir. Empostava a voz, mas era respeitosa, 
doce até. Esse mistério dicotômico dessa mulher, que por vezes 
assusta os mais ignorantes, envolve o pensamento de Valéco enquanto 
a observa conversar com o atendente do balcão. Mas a profusão de 
gente gemendo e chorando, o imediatismo daquela lamentação quase 
uníssona, concorre pela atenção do pobre homem. Valéco passa a 
olhar ao redor. Está tudo repleto de murmúrios. Vê gente de toda 
a idade, de todo o lugar. Não consegue entender ainda o que está 
acontecendo, mas algo parece certo: aquilo está por tudo.

– Vamos, Valéco. Ele está no segundo andar.
Valéco conduz a cadeira de Catarina por entre o povo que geme 

e tosse. Passa por um, por outros e por outros. Chegam até a rampa 
e começam a subir. Vencem o primeiro andar e vão em direção ao 
segundo, ainda pela rampa. Alcançam, enfim, o destino.

– E agora, Catarina?
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– Hmmm. Por ali. O quarto deve ser mais para frente.
Chegam a uma porta e batem. Ninguém responde. Resolvem 

entrar assim mesmo. Dorvalino está deitado na cama. Parece dormir. 
Valéco não se contém:

– Meu Deus do céu! É ele, Catarina!
E, ajoelhando-se de frente para ela, abraça a cadeirante como 

um devoto agradecido. Dorvalino geme baixinho. Começa a abrir 
os olhos.

– Va... Valéco?
O recém-chegado se vira ainda de joelhos. Ao ver que o amigo 

está acordando, se levanta e vai em direção à beira da cama.
– Sim! Sou eu, homem do céu. Que alívio falar contigo. Como 

estás?
– Eu... Eu tô bem. Dói um pouco... Mas como foi que vim 

parar aqui?
– Tu caíste na bateira, Dorvalino. Foi um susto.
Dorvalino vai se sentando na cama lentamente. De repente, 

percebe que ele e o amigo não estão sozinhos no quarto.
– O que ela faz aqui?
– A Catarina me ajudou a te achar. Ela conseguiu que a gente 

viesse te ver.
Dorvalino não tira mais os olhos da cadeirante. Vai se ajeitando, 

sentando na beirada da cama. Cerra os olhos. Baixa as sobrancelhas. 
Catarina destrava as rodas da cadeira. Começa a dar ré, bem devagar.

– Ela não deveria estar aqui. Ela veio atrás de mim – acusa 
Dorvalino.

– O que estás falando, homem? Estás fora de juízo – ameniza 
Valéco.

Dorvalino põe os pés no chão. Enfim, se levanta. Está de pé, em 
roupão desbotado de hospital. De olhos fixos em Catarina, começa 
a andar meio trôpego em direção a ela. Insiste:

– Ela não deveria estar aqui.
– O que é isso, Dorvalino? Te acalma, homem – apela Valéco, 

segurando o amigo pelo braço.
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Dorvalino, de olhos espantados, se volta para Valéco. Catarina 
aproveita a distração, abre a porta em suas costas e ganha o corredor 
ainda de ré na cadeira. Dorvalino se volta de novo para a cadeirante 
e se solta, mas Valéco é ágil: agarra o braço do amigo uma vez mais.

– Tu não entendes, Valéco. Não viste o colar? Ela está com o 
colar!

– Mas que colar?
– Aquele que levamos para a doutora na universidade. Aquele 

que veio na rede hoje mais cedo. É o colar, Valéco!
– Nós nem tiramos a rede da água, Dorvalino. Eu tive de voltar 

quase que voando com a bateira para te ajudar. Que história é essa 
de colar? Onde estás com a cabeça?

Dorvalino se desvencilha do amigo e corre em direção ao 
corredor. Valéco o segue. Catarina está correndo com as mãos, 
tentando alcançar a rampa. Valéco segura o amigo pelo braço com 
mais força ainda.

– Não faça nada tolo, Dorvalino.
– Tu não consegues ver, Valéco! A doutora falou...
– Que doutora, homem do céu! Não parece que vivemos a 

mesma realidade. Onde estás com a cabeça? Estás em que mundo?
– A doutora falou que a pedra de morcego era um aviso de 

perigo. Um perigo que sairia de uma caverna pequena. Nós vamos 
morrer pela boca dessa mulher! Agora ela não só fala maluquices, 
mas cospe o mal em nossa direção. Tu mesmo só querias falar do 
mistério do outro lado do mundo no bote hoje de manhã, Valéco. 
Como tu achas que essa desgraça chegou tão rápido aqui? Foi gente 
como ela!

Dorvalino se desvencilha de Valéco e corre em direção à 
Catarina. Ela se empenha em chegar à rampa. Dorvalino, no entanto, 
consegue alcançá-la quase no início da descida. Segura a cadeira 
de rodas por trás, evitando a fuga de Catarina. Dorvalino gira com 
violência todo o conjunto e agora encara a mulher de frente.

– Tá aí o colar! Tá aí a prova! É ela a culpada.
Valéco alcança os dois e passa a observar apreensivo a cena 

pelas costas de Dorvalino. Catarina levanta os olhos e encara seu 
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agressor. Seu rosto parece brilhar, com uma beleza quase angelical 
e uma atitude incisiva. Valéco arregala os olhos por cima do ombro 
do amigo. Catarina desafia:

– Olha ao teu redor, Dorvalino. Na tua condição, achas que 
poderias ir sozinho a lugar melhor? Viu toda gente lá embaixo, 
esperando? O que achas que te trouxe aqui, no hospital? E o que 
achas que te fez mal? Um colar? Uma mulher em cadeira de rodas 
que parece tão diferente de ti? Ou teu receio é ter de me tratar como 
igual? Olha ao teu redor, Dorvalino. Estás destruindo a coisa mais 
preciosa que tens e que te salvou hoje: a amizade. E por qual cisma 
fazes isso? Não sei onde estiveste, mas em qual realidade queres 
acreditar?

– Realidade? Sua... Sua...
– Diga!
– Sua bruxa!
Dorvalino empurra com força a cadeira de Catarina rampa 

abaixo. As rodas gritam um som agudo, estridente. A cadeira 
rapidamente ganha uma velocidade incontrolável. Os freios falham. 
Ao fundo está a parede. Catarina vai bater. Se chegar à parede, sabe-
se lá o que vai sobrar. Restam poucos segundos. Catarina se encolhe 
na própria cadeira, segura com as duas mãos a pedra que traz no 
pescoço. Parece dizer algo e plaft! Uma das rodas se rompe e faz a 
cadeira girar no próprio eixo, em cavalo de pau. Catarina é lançada 
ao chão, mas está a salvo da parede. Dorvalino, de olhos arregalados, 
acompanha tudo lá do alto da rampa. Valéco corre em direção à 
Catarina.

– Catarina do céu! Estás bem?
– Sim... Acho que sim...
– Meu Deus! O Dorvalino tá louco.
Chegam enfermeiros para ajudar. Catarina tem uns poucos 

ferimentos leves. Recupera o fôlego e vaticina:
– Valéco, o dia vai nascer de novo e as palavras vão embora. 

Toma aqui. Fica contigo.
Catarina tira do pescoço o colar de couro com pedra de morcego 

e oferece ao amigo.
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– Me deu sorte durante muito tempo. Vai te dar também. Pelo 
jeito, precisas mais do que eu.

– Tu mostraste onde está a sorte hoje, Catarina. É nisso que 
prefiro acreditar.

Lá do alto da rampa, Dorvalino dá as costas e lentamente 
caminha de volta à realidade do seu quarto de hospital.

IX – Epílogo

A magia do dia está nascendo. Os raios de luz anunciam um 
bom período de trabalho. Valéco, na popa da bateira, conduz uma 
vez mais a embarcação pelas águas da Baía Norte. A proa mira a 
rede que aguarda a gente do mar. Valéco deixa a mente divagar. 
Quantos mistérios, afinal, se escondem dos olhos dos homens 
de barro? Quanta coisa ainda reside escondida pela imensidão do 
mar, do mundo, de tudo? Valéco gosta de fugir do imediatismo, de 
parar para pensar no além. Quantas dúvidas será que existem? Não 
tem como saber. Ri sozinho ao chegar a essa conclusão. Porque, de 
repente, se dá conta que as dúvidas, muitas vezes, só lhe trazem 
mais perguntas. E, algumas respostas sobre o que é importante, ele 
já acha que tem...

– Ajeita a máscara nessa cara, Dorvalino. Sou teu amigo, estou 
te avisando.

O amigo obedece e faz um cumprimento com a cabeça. Valéco 
volta o olhar para o horizonte. Comanda o leme com uma das mãos e, 
com a outra, segura firme o presente de Catarina que traz no pescoço.



O  m i s t é r i o  d a  g r i p e 
e s p a n h o l a

Um conto de 
Philipi Schneider

O comissário Barreto pediu ao velho húngaro que cuidava 
daquela birosca uma xícara de café preto, bem forte. A ressaca o 
estava matando, e ele precisava apresentar-se à delegacia para o seu 
turno. Barreto? Irei chamá-lo de Barreto? Não será lido como uma 
referência ao único Barreto possível no mundo das letras, o Lima? Não 
se imporá ao leitor a imagem do burocrata frustrado e entediado com 
a mediocridade de seu entorno? Não sei. Continuemos. Nota: revisar 
o nome do comissário. Ou seria detetive? Investigador? Escrivão? 
Sim, escrivão é melhor, passa bem a ideia de que o responsável 
por cuidar desses assuntos policiais de vida e morte et cetera é um 
burocrata, um rábula, um trabalhador dos papéis e dos carimbos.

O escrivão Lima/Machado/Barreto? Barreto! Pediu ao velho 
húngaro, ou polonês? Ou alemão? Ou italiano? Queria passar através 
desses pequenos detalhes o cenário de um Rio de Janeiro de começo 
do século XX, capital de uma República ainda jovem e em construção, 
cheia de imigrantes; lugar de destino de milhares de remediados 
europeus. Húngaro. Húngaro será. Pediu ao velho húngaro que 
cuidava daquela birosca uma xícara de café preto, bem forte.  
A ressaca o estava matando, e ele precisava apresentar-se à delegacia 
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para o seu turno. Olhou-se no espelho atrás do balcão do bar, cara 
amarfanhada, barba por fazer; eis outra coisa a aclimatar o conto à 
época: barba por fazer, ninguém mais tem barba por fazer, nos dias 
de hoje. A moda dita, se não a barba serrada “de lenhador”, ao menos 
uma barba de três dias. Rosto liso é antiquado. Pagou o café, que 
custou xxxx réis (como estimar o preço de um cafezinho no ano de 
1917?). Não tenho tempo para esse tipo de acurácia histórica. Seria 
o preço de um jornal? Taí, o preço de um jornal. Vamos pesquisar 
aqui no site da Hemeroteca Nacional o preço de capa de algum jornal 
da época. Achei um aqui. Duzentos réis. Pagou o café, que custou 
duzentos réis, e foi caminhando até à delegacia, que à época ficava 
em um prédio de três andares na 

Borges ambientou um conto policial em uma Buenos Aires 
fictícia repleta de ruas e avenidas de nomes nórdicos. Porra, conheço 
merda nenhuma do Rio de Janeiro. Será que invento o nome das 
ruas? Descrevo ruas e lugares sem nomes? Mudo de cidade? Deixarei 
a cidade sem nome, será uma cidade desconhecida, genérica, toda 
cidade e nenhuma cidade, o tipo de ambientação vaga que deixa 
claro ao leitor tratar-se de drama possível a qualquer um, presente 
em todos os lugares, ressaltando a atmosfera opressiva de nossa 
uniformidade: toda cidade é igual, todas as dores são as mesmas, 
não há mudança de ares possível. Toda a nossa vida foi contaminada. 
Além de, claro, ser um excelente recurso para o escritor preguiçoso. 
Bom para um conto sobre as angústias e opressões e solidões da vida 
moderna. Só que, porra, fui contratado para escrever um conto de 
mistério. Por que não posso escrever minha historinha se passando 
nas ruas de Londres ou numa pequena cidadezinha inglesa, com 
lordes, caças à raposa, e misteriosos envenenamentos envolvendo 
heranças e filhos perdidos? Posso colocar uma velhinha simpática 
resolvendo os crimes enquanto toma chá.

O prazo está acabando. E eu não sou lá muito bom com enredos 
intrincados. Conseguiria enganar o leitor? Não, não conseguiria.

O escrivão Barreto pediu ao velho húngaro que cuidava daquela 
birosca uma xícara de café preto, bem forte. A ressaca o estava 
matando, e ele precisava apresentar-se à delegacia para o seu turno. 
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Olhou-se no espelho atrás do balcão do bar, cara amarfanhada, barba 
por fazer. Pagou o café, que custou 200 réis, e foi caminhando até à 
delegacia, que ficava em um prédio de três andares não muito longe 
dali. Até cogitou passar em casa, para ao menos lavar o rosto, mas não 
tinha opção. Ou era a aparência indigna, ou a indignidade do atraso.

A indignidade do atraso. Não podia mais atrasar este conto.
Com o avanço da pandemia, os livros sobre pandemias 

passadas estavam saindo bastante. Um livro-reportagem sobre a 
gripe espanhola havia entrado na lista dos mais vendidos. As editoras 
estavam procurando títulos antigos sobre epidemias, pandemias e 
distopias pós-apocalípticas para lançar rapidamente. A editora para 
a qual estava trabalhando, inclusive, ia relançar O último homem, de 
Mary Shelley. Soube pela menina do marketing que a capa e algumas 
artes de divulgação para as mídias sociais já estavam prontas. Da 
autora de Frankenstein, e era uma autora mulher, isso é importante, 
um angustiante livro sobre a história dos últimos momentos da 
humanidade, dizimada por uma misteriosa doença. E, na esteira 
dos lançamentos, haviam-me encomendado um conto relacionado 
à gripe espanhola. Uma coletânea temática de contos dark sobre o 
fim do mundo, ou algo assim.

Pesquisei sobre a epidemia de gripe espanhola. Assim como 
surgiu, foi embora, mas não sem deixar seu rastro de cadáveres. 
Infectou, estima-se, um quarto da população mundial à época. Matou 
alguma coisa entre 17 e 100 milhões de pessoas pelo mundo. Os 
relatos dos hospitais lotados, enterros às pressas, cadáveres jogados 
em valas e cobertos apenas com uma pá de cal e um pouco de terra. 
A desgraça, o horror.

Barreto apressava o passo. Havia chovido em algum momento 
da madrugada, quando, não lembrava, apesar de tê-la passado insone; 
deduziu-o da lama que emporcalhou seus sapatos. Era cedo, os 
primeiros raios de sol ainda não tinham esquentado o dia. Persistia 
algo do frescor da noite. Comerciantes, transeuntes, carroceiros, a 
vida começava a se desentocar. Apenas o começo de mais um dia.

Chegou à delegacia.
A desgraça, o horror.
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Distraio-me. Abro o navegador. Em uma das abas, um portal 
de notícias, anunciando na capa o incrível e aterrorizante número de 
mortos pela covid-19, que subiu ou desceu, não sei mais, mas que é 
bastante, sem dúvida. A desgraça, o horror. Não sei como escrever 
de maneira minimamente interessante a chegada do nosso herói de 
ressaca, o escrivão Barreto, na delegacia.

Suponha que, em uma descrição vívida de um ambiente 
policial, ele encontra um superior, que não sei bem o que seria, se 
investigador, delegado ou a porra que for, que o encarrega de uma 
tarefa. Há queixas.

Pessoas estão morrendo.
Ah, agora sim. Limpando os pés no carpete à entrada da 

delegacia, Barreto cumprimentou o investigador Firmino, um homem 
alto, seco, rosto chupado, ostentando um bigodinho fino. Sentado 
atrás de uma mesa que deveria estar lá desde o Império, isso se 
não tivesse sido trazida nos navios do imperador, ele segurava uma 
pasta de papel-cartão com diversas folhas dentro. Eram boletins de 
ocorrência. Aquela pasta em específico estava se avolumando nos 
últimos dias. E Barreto mal havia chegado, e notava que havia ali 
uma nova folha.

– Mais alguém que morreu?
– Sim, o dono da papelaria que fica na rua de baixo morreu 

hoje de madrugada. Mesma coisa. Havia ficado doente, de cama, 
agora faleceu.

Por que a polícia estaria investigando a morte de doentes? 
Suspeitaria de envenenamento? Não faria mais sentido um agente 
sanitário? Com certeza.

O agente sanitário Barreto pediu ao velho húngaro que cuidava 
daquela birosca uma xícara de café preto, bem forte. A ressaca o 
estava ah foda-se. Vai policial mesmo. Já vi que vou precisar reescrever 
esta merda.

O ano. Não coloquei referência ao ano em nenhum lugar do 
conto. Deixo para o final? Não, melhor estabelecer datas logo no 
começo. Deixar isso para o final só parecerá uma tentativa besta de 
plot twist.
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O escrivão Barreto pediu ao velho húngaro que cuidava daquela 
birosca uma xícara de café preto, bem forte. À sua frente, uma 
edição já amassada do Jornal do Commercio, dando as notícias do 
dia 10 de outubro de 1917, dois dias atrás. É isto. Aqui vai o plot do 
conto, um fictício irrompimento da gripe espanhola em uma cidade 
brasileira, anterior ao seu surgimento oficial. Quando o mundo não 
imaginava uma gripe espanhola. Assim como nós não imaginávamos 
o coronavírus lá em 2019. Víamos as notícias sobre um novo vírus na 
China, mas em nossas mentes ela só nos aparecia como uma curiosa 
notícia de um lugar distante. Tento imaginar como uma infecção, 
uma doença misteriosa, matando de repente suas sete, oito, nove 
pessoas no mesmo bairro, na mesma cidade provinciana, pareceria 
ao habitante comum desse lugar estranho que fica a um século de 
distância de nós. Imagino que o povo se levaria por crendices e 
superstições, talvez suspeitasse de bruxaria. Ou não? Ou isso não 
seria um estereótipo fácil, enxergar as pessoas de outros lugares e 
outros tempos praticamente como criaturas ingênuas e primitivas mal 
saídas das cavernas? Mas preciso pensar no meu leitor. Um subplot de 
magia negra, bruxaria, feitiçaria; pessoas comuns apavorando-se com 
a possibilidade de entrever o rastro de um mal antigo, imemorial; 
algo que suas mentes, moldadas por suas vidas ordinárias, jamais 
será capaz de compreender, abarcar, ou mesmo visualizar, nem que 
seja em silhueta ou detalhe; essa coisa toda meio lovecraftiana, tudo 
isso cairia bem. Mas não há nada de lovecraftiano na nossa expe- 
riência. Não somos tomados por aquele terror totalizante, indescritível 
– indescritível – que as testemunhas de Lovecraft sofriam ao se 
deparar com uma realidade muito maior, ampla e inconcebível. Talvez 
tenhamos tido aquela pontinha de pânico e ansiedade lá por março, 
abril de 2020; há quem tenha estocado papel higiênico, confesso 
que fiz um estoquezinho de alimentos não perecíveis, mas tudo isso 
passou. Perdemos milhares de pessoas – eu, felizmente, não perdi 
ninguém próximo –, mas essa ameaça que tomou o mundo de assalto 
modificou a marcha de um planeta inteiro, foi somada às ameaças 
contínuas de nossas vidas e, de certo modo, aceita: usamos máscaras, 
limpamos as mãos com álcool gel, mas estamos custando a nos privar 
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de velhos hábitos; mas, no fundo, aceitamos a realidade da covid-19 
assim como aceitamos as mortes por acidentes de trânsito. Ninguém 
quer renunciar à comodidade dos carros, embora, no quadro geral, 
não se tenha como negar que estradas são moedores de gente.

O grande mistério da gripe espanhola é porque ela simplesmente 
sumiu do registro artístico. Não aparece em contos, romances, nada. 
O jazz e a guerra marcaram a literatura. Não a gripe.

Das doenças legais para as narrativas, só consigo pensar em 
três: o câncer, a tuberculose e a lepra. Tuberculose encabeçaria a 
lista. A maligna tísica, a doença que ceifou a vida de vários poetas 
românticos, que os escolhe sorrindo e leva os melhores dentre nós 
– peraí, acho que esse trecho do discurso que Álvaro de Azevedo 
proferiu no enterro do amigo se referia ao suicídio –, a mocinha 
tossindo sangue num lencinho, Thomas Mann subindo a montanha, et 
cetera. Depois vem o câncer, que basicamente significa uma sentença 
de morte nas histórias. O grande gatilho que aciona o processo de se 
lidar com o próprio fim, seu legado, suas dívidas e arrependimentos, 
a boa e velha ruminação sobre a existência. E a lepra, por fim, objeto 
de alguns milagres de Cristo, sem contar a piada do presidiário e 
do leproso. Essa é boa. O cara estava preso com um leproso, e o via 
sempre cuidando de suas feridas. Um dia, um dos dedos do leproso 
caiu, e o leproso o atirou pela janela. No outro, foi a orelha. Mesma 
coisa, jogada pela janela. Na semana seguinte, caiu-lhe o pé, que foi 
devidamente defenestrado. O preso então pediu uma audiência com 
o diretor da prisão, e disse: não quero ser dedo-duro, mas o cara na 
minha cela tá fugindo aos pouquinhos!

Percebo agora, o que há de interessante, de estético, de 
instigante nas doenças – comum ao câncer e à tuberculose, ao menos 
noutros tempos – era o prognóstico, a sentença. A condenação 
inapelável à pena capital. Fora isso, doenças não são lá muito 
interessantes, muito estéticas. Teria Guimarães Rosa conseguido 
escrever um romance sobre a barriga d’água ou a lombriga?

O escrivão Barreto foi visitar os lugares nos quais todas essas 
pessoas haviam morrido. A papelaria. A floricultura. A perfumaria. 
O que todos esses lugares tinham em comum. Após muito bater 
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perna, Barreto descobriu: há alguns dias, um cliente especial havia 
encomendado um pote importado de tinta-da-china, da melhor 
qualidade, e um maço de papéis Fabriano. Na floricultura, um 
cliente endinheirado, com roupas caras, havia encomendado uma 
rara orquídea, trazida da Polinésia. Na perfumaria, um jovem 
vestido à moda estrangeira havia requisitado um perfume importado 
diretamente da Parfumerie Baldini, de Paris, uma nova fragrância 
com essência de flores mediterrâneas.

Ele encontra o nome do jovem: João Castro Bittencourt, 
recém-chegado de seus estudos na Europa. Havia desembarcado há 
pouco mais de uma semana. Havia regressado com trejeitos e roupas 
estranhas a terra; chamava a atenção, definitivamente. Era um moço 
chic, no estrangeirismo de outrora, fancy, no estrangeirismo de hoje.

Barreto foi até a Mansão Bittencourt, para descobrir o que havia 
acontecido. Suas janelas estavam fechadas, postigos cerrados. Bateu 
à porta. Foi atendido por uma das criadas. Identificou-se, falou que 
queria encontrar o jovem senhor Bittencourt, foi convidado a entrar. 
Foi levado por uma escadaria até o quarto do moço. Deitado na cama, 
estava o rapaz, mais corpo que homem. Pálido, além de meramente 
branco, testa gotejada de suor, olhos afundados, aparência febril. Uma 
outra criada colocava-lhe panos úmidos sobre a testa. Em sua mão 
direita, um livrinho de capa amarela, que ele mal conseguia segurar.

Eis o que penso para o desfecho do conto: o jovem Bittencourt, 
recém-chegado da Europa, picado pelo insetinho do decadentismo, 
lá com suas décadas de atraso, encanta-se com o desprezo de 
Des Esseintes, com sua decisão de isolar-se do mundo e dedicar-
se exclusivamente a seus prazeres sensoriais; os belos volumes 
encadernados, os perfumes, as flores, enquanto mantido e alimentado 
por sua condição financeira. Mas, ó, ironia das ironias, seu desejo 
de isolamento transformou-se em chaga; suas veleidades sensoriais 
espalharam a morte pelas lojas e pelas famílias; restou-lhe o 
isolamento, enclausuramento; mas seu deleite sensorial restringiu-
se às febres e odores da própria doença. E nosso herói, o escrivão 
ou agente sanitarista Barreto, recuperando-se da ressaca braba, ao 
deparar-se com o jovem enfermo, é tomado pelo medo e pelo nojo; 
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e, vislumbre do horror, adquire a consciência de que o ar daquela 
mansão inteira já está contaminado; temos aqui a sentença, a punição. 
O escrivão Barreto adquire a consciência de sua morte iminente.  
É, talvez seja um bom término, preciso trabalhar em cima disso.

Um protótipo brasileiro de Des Esseintes contaminando a 
todos ao seu redor.

Olho pela janela. Lá embaixo, o funcionário do condomínio 
está podando as plantas do espaço em comum. De certa maneira, 
um insetinho decadentista também picou a nós. Fomos, aqueles 
que temos condições para tal, transformados pelas circunstâncias 
em pequenos Des Esseintes, medíocres mesmo na decadência e 
na degeneração, presos em casa, isolados, trabalhando pelas telas, 
pedindo comida por celulares, sendo servidos... Com a diferença de 
que não nos enclausuramos para uma vida de prazeres sensoriais 
refinados, não viramos cultores da beleza e estetas do vício; o limite 
do nosso requinte são os seriados de serviços de streaming.

Eu não perdi ninguém devido à doença. Minha esposa não pôde 
dizer o mesmo. Há poucos dias, a sua madrinha havia pegado covid-19, 
e sido internada. Ela viajou às pressas para o seu estado natal. Ficamos 
em contato. Devido aos meus compromissos profissionais, meus 
prazos a cumprir, para não dizer os reais motivos, eu fiquei.

Estou no aeroporto. Aguardo o voo no qual ela retorna. Sua tia 
morreu. Foi enterrada às pressas, sem um velório decente. Outras 
pessoas de sua família ficaram doentes, mas se recuperaram. Terá 
ela se infectado também? Espero que não. Aguardo. Quero poder 
reconfortá-la, ser um bom marido, mas me pergunto se não terei, lá 
no fundo, a mesma reação do meu escrivão ao encontrar o meu Des 
Esseintes. Medo. Nojo.

Minha esposa perdeu uma tia querida. Eu, alheio às grandes 
dores, observo friamente que a pandemia vem deixando um saldo. 
E esse saldo não me inspira a escrever, não inspira ninguém a nada. 
Nenhuma grande reflexão vem surgindo dela; preciso falsificá-la para 
tornar meu conto interessante, todos falsificam suas próprias reações 
e pensamentos diante dela, talvez para poder lidar com o próprio 
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marasmo e indiferença diante de tantas mortes e tantas perdas. 
Milhares de pessoas morreram, perderam empregos, empobreceram, 
alguns ricos enriqueceram mais, o status quo se tornou um pouquinho 
mais status quo; ao fim de tudo, o mundo não mudou muito, só está 
um pouco pior. Enquanto aguardo, continuo pensando em resolver 
os problemas do meu conto, que já está atrasado.

O escrivão Barreto pediu ao velho húngaro que



O  s o n h o

Um conto de 
Guilherme Lopes Duarte

Não é o primeiro dia que fico sem sair de casa, nem a primeira 
semana. Desde o começo decidi me preservar, distanciar-me das 
pessoas. Abusando da sinceridade, senti-me como um monge num 
retiro espiritual, sem falar com ninguém além da minha própria voz 
que ecoa nessa cabeça desocupada. Cada evento rotineiro – almoço, 
jantar, café, leitura, sono – soava como uma meditação, como um 
período de reflexão.

Com o tempo, a reflexão foi virando refluxo. Como uma cor- 
rente marítima de retorno, rasgando os bancos de areia e carregando 
para o fundo sem chance de volta. Confesso que, de monge, senti-me 
transformar numa versão anômala, sem prosa e sem propósito, do 
português no famoso poema.

Os dias se arrastavam como o Sol se arrasta no céu. As noites 
perdiam a graça e lâmpada acesa nenhuma me fazia enxergar com 
clareza no breu que se impunha. Por um instante, deitado na cama 
aguardando os grãos de areia caírem nos meus olhos, imagino-me 
num barco à deriva, puxado pela correnteza. Chego a escutar com 
perfeição os passos tímidos da criatura mística, chegando cada vez 
mais próximo de mim. De repente, a pequena embarcação que 
algum dia já foi minha cama passa por uma tormenta, arrastando-
me cambaleante para longe de casa. Os passos continuam, mesmo 
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no mar revolto, porém mais apressados, seguidos de risadas agudas 
e maldosas. Por alguns segundos, perco a respiração, como num 
afogamento. A criatura mística, antes aguardada, mostrou-se um 
demônio, uma versão salgada de Maria da Manta.

Levanto a cabeça e percebo que estou num quarto que não é o 
meu. Talvez seja e eu tenha apenas esquecido como era. De qualquer 
forma, decido me levantar para sossegar um pouco a sensação de 
sufocamento que tomou conta de mim. Sufocado pelos demônios, 
pela tormenta, pelas cobertas, pelas paredes e por mim mesmo. 
Abro as persianas e noto que é dia, ainda de manhã bem cedo. 
Imagino que tudo pudesse ser um sonho agitado, talvez ainda esteja 
sonhando. Quando sonho, tenho dificuldade para ler, as palavras 
ficam embaçadas como se estivessem a um quilômetro de distância. 
Pego um livro na cabeceira da cama e faço o teste. Mesmo apertando 
os olhos, quase cego, não consigo decifrar o que está escrito. Estou 
sonhando, portanto.

Aproveitando o sonho lúcido, planejo sair da casa que estou 
e dar uma volta pela cidade que não vejo há tanto tempo. Não é 
possível se contaminar por meio do sonho, creio eu, então jogo as 
máscaras imaginárias no lixo e saio sem medo de tosses, espirros 
e irresponsáveis. Ao pôr os pés na calçada, sinto o aroma fresco do 
segundo inverno pandêmico, tão real que não parece sonho. Na rua 
em que estou não vejo ninguém caminhando, talvez pelo Sol ainda 
estar mostrando seus primeiros raios.

Apesar de estar sonhando, não consigo ter um controle muito 
claro sobre as coisas ao meu redor. Não consigo trazer pessoas 
ou mudar o cenário por vontade própria, sendo apenas obra do 
subconsciente que não me diz respeito. Assim sendo, permito-me 
deixar levar por este imaginário que vive dentro de mim.

Os passos ritmados que dou e sempre dei agora soam de 
maneira diferente, os respiros profundos e o sorriso de canto de 
boca surgem sem embaraço, o tom luminoso da liberdade brilha 
em meu caminho como se eu estivesse indo até Oz numa estrada 
de tijolos dourados. Um sonho livre era tudo que eu precisava, uma 
ilusão que me desse o contraponto à realidade e me mostrasse como 
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o mundo já foi um dia. Assumo que me acostumei com a tragédia, 
parei de chorar as mortes conforme elas foram se acumulando, 
deixei de me indignar com o descaso na mesma medida em que 
este crescia. Tornei-me menos humano, talvez como reflexo de um 
trauma coletivo pelo qual passamos sozinhos.

Andando na direção do Sol, ainda deitado no horizonte, ouço 
o barulho de ondas estourando no mar. Logo em frente há uma bela 
praia de areia fina e mar escuro, com uma grande calmaria após a 
arrebentação rasa e estrondosa. Sentado na areia sem medo de me 
sujar, vejo a primeira movimentação de gente desde muito antes 
de dormir e sonhar. Dois homens também sem máscara, bêbados 
e encharcados, apareceram como se tivessem sido vomitados pelo 
oceano. Andavam tropeçando no nada e apoiados um no outro, 
cantando músicas que eu não conseguia entender uma palavra sequer. 
Aproximaram-se de mim apontando e rindo tanto que a cantoria foi 
interrompida.

– Veja este outro! Também deve pensar que está sonhando… 
– afirmou o da esquerda em meio a gargalhadas, fazendo com que o 
da direita quase caísse no chão.

Fiquei pálido como se tivesse tomado um susto. Não é um 
sonho?

– Do que estão falando? – tive que perguntar.
– O que falamos vocês não conseguem compreender, se 

compreendessem não aceitariam – o da direita respondeu com tom 
de superioridade – Quem sabe um dia derrubem tantas garrafas e 
vejam tantas pessoas sonhando nas praias que decidam acordar.

Não soube o que responder, talvez fossem só bêbados que 
cruzei em tempos distantes enquanto estava acordado e nunca mais 
esqueci. O homem percebeu minha curiosidade e estendeu a mão em 
posse da garrafa de cachaça, oferecendo um gole como se oferecesse 
ajuda. A bebida amargou a minha boca e desceu queimando pela 
garganta. Foi o pior gole da minha vida. Cuspi uma parte na 
areia e tive uma náusea forte que me obrigou a deitar por alguns 
minutos. Os homens saíram rindo e cantando a mesma canção 
incompreensível.
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Com a cabeça encostada em um monte de areia, comecei a me 
desesperar, senti meu corpo formigando e minha cabeça doendo, 
nem o vento frio vindo do mar empurrava forte o suficiente para me 
levantar ou até mesmo acordar de vez desse sonho que não pedi para 
ter. Seria realmente um sonho? Enquanto me perguntava, mantinha 
os olhos fechados, evitando olhar para o azul que tomava conta do 
céu. Ao levantar as pálpebras, o céu não estava mais lá, no lugar 
dele havia um rosto desconhecido me encarando com estranheza e 
preocupação.

– Você está aí, fiquei a noite inteira te procurando! – o rosto 
estava impaciente – Vamos embora, estamos atrasados e esse frio 
vai me matar.

Apoiei-me no braço do estranho para levantar e o segui sem 
dizer uma única palavra, acreditando tanto que ele me conhecia que 
fiquei com vergonha de perguntar quem era e o que estava havendo.

O homem saiu andando na minha frente tremendo de frio, 
apesar de estar usando uma jaqueta grossa, resmungando sobre ter 
me procurado na cidade inteira durante toda a noite. Finalmente 
parou em frente à porta de uma casa que beirava a calçada, parecia 
ser tudo muito velho, como se a casa estivesse ali há séculos.

Ao entrar na casa, o homem pôs um disco em uma vitrola 
que parecia muito antiga. Era um som suave, com um piano e um 
violão estilo bossa-nova tocando em um ritmo até um pouco emotivo, 
emoção que me atingia em cheio e fazia com que eu esquecesse todas 
as perguntas que surgiram pelo caminho. Apesar da estranheza da 
situação, havia no homem algo que me confortava. A música familiar, 
o ambiente que parecia a casa de uma avó que visitava quando 
criança, o jeito que ele se dirigia a mim como se fôssemos velhos 
conhecidos me permitiram sentar em uma poltrona empoeirada 
ao lado da vitrola para refrescar um pouco a mente. Notei que ao 
meu lado havia uma mesa posta com queijos, salames, manteiga, 
pães e uma garrafa de vidro cheia de leite. Era uma mesa de oito 
lugares feita de madeira nobre trabalhada nos mesmos moldes que 
as cadeiras, tudo muito antiquado, feito como se fosse para uma 
família muito rica da primeira metade do século passado. Havia ainda 
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outro cômodo na casa, sendo possível observar apenas uma parte 
deste devido à parede que separava os ambientes. A parte visível era 
iluminada por uma televisão quadrada que emitia imagens em preto 
e branco e parecia ter uns cinquenta anos. Por um instante, fiquei 
hipnotizado pela programação, parecia vindo de uma época muito 
distante, com pessoas correndo em meio ao chiado, interrompidas 
por transições cheias de forma e saltitantes, preenchidas por frases 
que eu não conseguia ler.

O barulho distante da televisão foi interrompido por um estalo 
na vitrola, indicando que o lado do disco havia acabado. Virei-me 
à procura do homem quando reparei que este estava diante da 
porta entreaberta, com a cabeça para a calçada cochichando com 
alguém do lado de fora. Ao me levantar, a poltrona emitiu um 
barulho estridente insuportável, levando o homem a se virar para 
mim rapidamente, como se tivesse tomado um susto. Antes que eu 
pudesse perguntar qualquer coisa, a porta foi fechada bruscamente, 
acertando quem estava do lado de fora, o que foi perceptível após o 
grito de dor que seguiu o barulho. A porta foi aberta novamente e um 
jornal foi arremessado no assoalho da casa, atitude que claramente 
deixou o homem com uma expressão de raiva, que logo se desfez 
disfarçadamente a me ver. Tentei apertar os olhos para enxergar 
a capa do jornal, sem sucesso, conseguindo identificar apenas a 
imagem de alguém deitado em uma cama aparentando estar muito 
fraco. Ao ver tal tentativa o homem logo correu para recolher os 
papéis ali jogados e em seguida foi virar o disco na vitrola, o que de 
certo modo me deixou paralisado.

– Os homens que escrevem os jornais por aqui não sabem 
mais o que dizer – o homem ria desconcertado – Sem desgraça não 
há notícia. Por mais que insistam, não conseguirão me deixar com 
medo. Há anos que vivo normalmente, às vezes pior ou melhor, mas 
sempre trabalhando para manter a mesa assim farta. Desculpe a 
sinceridade, mas se eu vivo dessa forma e consigo manter uma vida 
boa, não há como crer que os bêbados que vivem rindo na praia não 
o façam porque assim querem. Aliás, não lembro a última vez que ri 
tanto quanto eles riem todos os dias, deve ser porque estou ocupado 
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trabalhando e fazendo coisas sérias, enquanto lá estão eles ganhando 
uma fortuna em esmolas… Desculpe, acho que exagerei um pouco, 
esqueci que você não gosta desse assunto, quis apenas fazer você 
falar um pouco, está muito quieto.

– Não sei o que dizer, na realidade estou um pouco enver- 
gonhado com essa situação toda, sinto-me culpado por ter feito você 
me procurar durante toda a noite. Creio que eu esteja sonhando, 
as pessoas aqui não parecem falar coisa com coisa, mesmo meus 
pensamentos estão desconexos, parece que há algo acontecendo pelas 
minhas costas e que eu não consigo enxergar. Por outro lado, estava 
muito tempo sem sair na rua, tenho muito medo da doença, tantos 
que conheci e que se foram, não quero ser o próximo. As pessoas 
estão fora de si, não muito diferente deste sonho, talvez pior… Talvez 
por isso que me sinto confortável aqui… A música, a praia, a rua.

– Não consigo entender o que você está falando, talvez esteja 
bêbado, vi você tomando um gole da bebida daqueles vagabundos na 
praia. Pare de pensar como eles, está tudo bem. Não sei que doença é 
essa que você está falando, provavelmente dormiu e sonhou alguma 
bizarrice, ou pior, leu algum desses desocupados que enchem linhas 
e mais linhas com tragédias imaginárias. Sente aqui à mesa, é metade 
da manhã mas estamos acordados há tempo suficiente para poder 
almoçar mais cedo hoje.

O homem saiu correndo em direção a outro cômodo que não 
consegui ver e voltou com uma peça de carne assada que deixou 
sobre a mesa, fez novamente o trajeto e trouxe uma panela cheia de 
arroz e outra cheia de batatas, cada uma em uma mão.

– Sirva-se, guardei essa refeição especialmente para hoje. 
Temos muito a comemorar!

Mesmo sem saber o que comemoramos, aproveitei a fartura 
e apontei os talheres para a carne. Ao cortar o primeiro pedaço, vi 
que por dentro ela estava completamente crua, como se não tivesse 
chegado perto de fogo nenhum. O homem olhava com ansiedade, 
comendo a carne com os olhos antes mesmo de pô-la no prato. 
Ao lado da carne, ajeitei um pouco de arroz e batata, que decidi 
que seriam as únicas coisas que comeria. Ao pôr a primeira garfada 
de arroz próxima à boca, vejo o homem devorando a carne crua, 
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fazendo com que o sangue escorresse pelos dentes e depois para 
o queixo e o pescoço. Comia como se fosse um cachorro faminto, 
jogava pedaços inteiros na boca com raiva e mal usava os talheres. 
Em poucos instantes, a mesa estava completamente manchada pela 
carne que o homem devorava agitando a cabeça para os lados. Parecia 
um animal, vestido como homem, rasgando a carne com os dentes e 
atirando sangue para todos os lados. Permaneci pasmo, com medo, 
olhando fixamente para o homem sem saber o que fazer. Precisava 
fugir. Olhei para a porta, estudei o tempo que teria para correr, 
pensei em como fazer tudo sem chamar a atenção do homem, que 
certamente corria atrás de mim como um tigre persegue uma presa. 
Tive meu pensamento interrompido pelo estalo da vitrola, estalo esse 
que fez o homem ensanguentado fixar os olhos em mim, como se 
enxergasse a maior das minhas fraquezas. Precisava correr.

Chegando à porta, ouço a cadeira do homem caindo no chão, 
sinal de que estava sendo perseguido. Corro pelas ruas sem pensar 
em mais nada. Lá havia vários homens com os olhos arregalados, 
as pernas flexionadas e punhos no chão, como se fossem animais 
em corpos humanos. O desespero que senti é impossível de ser 
colocado em palavras, meus gritos não ultrapassavam a garganta 
preocupada em fazer circular o ar ofegante que lá havia. Observo a 
praia chegando mais perto, corri até a areia. Olho para trás e vejo uma 
multidão me perseguindo de forma ensandecida, espumando pela 
boca pronta para me devorar. Só me resta pular na água, ultrapassar 
a arrebentação violenta das ondas e nadar na direção do horizonte 
misterioso desse pesadelo salgado. Perco as forças nas pernas e nos 
braços após algum tempo. Olho para o que ficou para trás e vejo os 
homens ocupando a areia de forma que esta sequer podia ser vista. 
Deito de costas para flutuar, o mar me levará, nem que seja para 
outra tormenta, nem que seja para a minha cama. Não sei se amanhã 
sonharei, nem se sairei de casa. Estou entregue à correnteza, sem 
gana para me mover. Assim é o fim. Espero acordar, sei que sou 
inocente. Ou era. A culpa que carrego por sonhar demais me esmaga 
e esmaga a todos que dormem profundamente, cada um em suas 
camas, enquanto os animais se juntam e tomam conta da praia vazia.



O  t r i u n f o  d a  m o r t e

Um conto de 
William Wollinger Brenuvida

Ariadne repetia para si, com certa insistência, que há coisas 
muito piores que a morte. De quando ela largou Teseu para flertar 
com Afrodite e, ainda sim, sentir aquela sensação de vazio imenso 
entre o submundo indecifrável de Hades e a perversão violenta de 
Ares. Ou de quando ela sentiu uma vergonha indescritível por não 
ser ela a atravessar o portão do Hades, quando ela mesma decidiu 
levar duas moedas ao barqueiro. Sensação praticamente invencível, 
que é quando a gente vê algo, sem se deparar, e essa coisa, sem nome, 
ou mais parecida com a barca de Caronte, nos transporta, nos olha 
de volta, para além da ambivalência, numa rede imensa e infinita de 
sentidos e afetos.

Ariadne atravessa a rua. Diante dela, a galeria de artes visuais. 
Por ocasião da pandemia da covid-19, ela estava investigando obras 
de arte que se referiam a respeito da Peste Negra. Ela tem dinheiro 
para mais um café e um cigarro. Abre o aplicativo de mensagens. 
E aquele vazio incontornável, aquele silêncio produzindo sentidos, 
aquela sensação de gosto amargo.

Marcela observa o jeito que Ariadne anda. Ariadne, aliás, não 
anda, ela desliza, ela se move de um jeito peculiar. Ariadne, aos olhos 
de Marcela, tem um jeito. Amigas de infância, é Marcela que tropeça 
nas palavras para dar, também, esse jeito especial aquele bom papo 
que elas sempre tinham.
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– Por que diabos alguém tem que escrever num cartaz “Peste 
Negra” e não “Peste Bubônica”? – Exclama em voz alta Marcela, e 
emenda dizendo que se até nas artes esses preconceitos ainda se 
sustentam, imagine no lugar-comum.

– É coisa do marketing vender uma ideia que parece sempre 
mais atrativa que um passeio no parque. E meu interesse aqui é 
outro, é analisar como um quadro como o do Bruegel pode ser 
produzido, como ele chegou a isso. – Explica calmamente Ariadne.

– O flamenco que pintava aquelas cenas camponesas, isso?
– Ele retratou uma época muito importante, e além do mais 

conseguiu atribuir foco e destaque ao que pintava. Para mim, o que 
mais me interessa dele é uma tela chamada A Vitória ou O Triunfo 
da Morte.

– Tá, e por que esta obra?
– Vou desfiar esse grande tecido para você… Harmonia nasceu 

de uma relação conflituosa, entre o amor e o ódio, era filha de 
Afrodite e Ares. Prometida a Cadmo, irmão de Europa, Cílix e Fênix, 
Harmonia tem ascendência divina e guerreira, no deus impiedoso 
da guerra.

– Quero que me digas do quadro e não das tuas historinhas 
gregas, Ariadne!

– Quando O Triunfo da Morte está diante de ti, como é que 
ele te afeta?

– Eu só vejo gente morta! Até o rei está morto. Vai me dizer 
que esta tela tem relação com a Peste Bubônica. Impossível! A Peste 
Bubônica se deu em 1348, e esse quadro é de 1562 – responde abrupta- 
mente Marcela.

– A morte, Marcela, é atemporal. É como neste quadro do 
Bruegel, olha pra ele. Você não enxerga a pandemia da covid-19. 
Quantos amigos e parentes você perdeu nessa pandemia? Já pensou 
nas referências artísticas, profissionais, filosóficas? Você conseguiria 
colocar um número em teus entes queridos que ficaram doentes 
e morreram? Ah! Morreu, o 001/12.05.2021. Sei lá, acho que a 
pandemia também serviu pra gente parar um pouco e repensar esse 
modelo catastrófico que está devorando planeta. Florestas inteiras 
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destruídas, mares e rios mortos, espécies que desapareceram, e 
continuam a desaparecer. Criamos um mundo em que você vale pelo 
que você tem, e não por aquilo que você é. E muito em breve não 
haverá mais recursos do planeta Terra para alimentar esse modelo 
destrutivo. Passaremos fome. Seremos exilados dentro de nossa 
própria casa. É o triunfo da morte. E você já percebeu que estão 
naturalizando a morte somente falando apenas dos mortos?

– Eu entendo a angústia, mas ainda não vejo relação com o 
quadro.

– O quadro é um pouco uma resposta à ocupação castelhana 
em Flandres, em razão dos conflitos étnicos e religiosos. Acontece 
que isso é muito fácil de “entender”. Entender não basta, você pre- 
cisa compreender, precisa ler além do que está dito. Precisa ler/olhar 
o silêncio que uma tela dessas nos proporciona, em cada detalhe  
– explica Ariadne.

– Acho que a pandemia, por isso aí que você tá dizendo, nos 
deu um mundo mais autoritário e mais violento…

– É um cenário de guerra, Marcela. O vírus é aleatório, 
sabemos. Ocorre que a gente não se preparou para essa peste. 
Governos autoritários, restrições dos direitos civis, perseguição das 
minorias. Sem contar que a inflação é galopante, e o povão passa 
fome. É uma crise humanitária. A vacina não vai chegar a tempo para 
todos, e mesmo que as vacinas cheguem, ainda teremos o problema 
das variantes de uma doença ainda desconhecida. Os mais ricos vão 
dar um jeito de garantir suas doses. Pouca gente respeitou o direito 
do outro, em simplesmente, viver! Ou você não percebe? Que aliado a 
este projeto de desmanche dos estados, está um completo desrespeito 
à vida? Não se respeita o trabalhador braçal, o entregador de pizza, 
o professor, o médico e o enfermeiro. Este sistema submeteu a 
população ao medo, ao isolamento, ao estrangulamento da vida.

– É… Quando a gente se dá conta, são cidades inteiras se- 
pultadas. Narrativas de vida, experiências e práticas que se perdem.  
– Marcela repensa a questão.

– Na TV e na Internet é muito número, e quando a gente 
recebe muito número as coisas se perdem. Um avião caiu, e é aquele 
alvoroço, aquela comoção porque vão divulgando nome a nome, 
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as histórias de cada passageiro, das famílias. Como é que a TV, a 
internet, o rádio vão contar a história de mais de 400 mil pessoas 
mortas na pandemia?

– Essas pessoas têm histórias também. Elas nasceram, 
cresceram e morreram. Essas pessoas amaram, tinham empregos, 
serviços prestados à comunidade, elas tinham uma vida. E é justa- 
mente essa vida que não está sendo respeitada, cacete! 

– Você acha que a gente sobrevive a essa pandemia, Ariadne?
– Eu quero viver, Marcela. Sobreviver não me interessa. As 

personagens do quadro de Bruegel não têm nomes. Você sabe que 
alguém ali é o rei porque ele tem coroa e cetro. Acontece que essas 
pessoas representadas nessa tela a óleo de 1562 poderiam ser as 
pessoas de hoje. Nossos pais, avós, tios e primos, nossos professores, 
nossas referências na Ciência, Arte e Cultura. Eram e são nossos 
amigos! O Triunfo da Morte é uma tela tão atual como se fosse pintada 
nos dias de hoje. Acontece o mesmo com a pandemia. Quem vence, 
neste momento da história, é a morte porque somente aprendemos 
a contabilizar os mortos. A gente se esquece de que a vida social é 
como um circuito de afetos. Perceba o enorme estrago psíquico em 
centenas de lares. Há quem jamais se recupere da pandemia, assim 
como nunca se recuperou das ditaduras. Não dá pra individualizar 
a vida. Ao naturalizar a morte, abreviamos a vida.

E no momento em que Ariadne estendia o fio da vida e da 
morte, a TV do bar, na rua da frente, anunciava o primeiro pouso 
tripulado no distante planeta Vermelho. Era como se toda a tentativa 
da humanidade fosse apenas um esforço inútil de prolongamento 
da vida, a partir de nossos brinquedinhos, um computador novo, a 
descoberta da cura do câncer, o respirar para além do oxigênio, um 
foguete que pousa em Marte. Como se o homem, após arrasar, destruir 
o planeta Terra, desejasse repovoar a vida em outro cenário. Como um 
pequeno e desconhecido vírus, tomando a vida pelas bordas do tempo. 
O café amargo, na ponta da língua, a última baforada do cigarro, era 
o palco das disputas homéricas de velhos e conhecidos Titãs, entre o 
submundo indecifrável de Hades e a perversão violenta de Ares.



O s  a m a n t e s

Um conto de 
Maria Isabel Teixeira Brisolara

 Quando ele chegou, o céu escureceu violento e ela pode ouvir 
ao longe o anúncio da tempestade. A expectativa de chuva era grande, 
então ela escondeu o guarda-chuva e as galochas, pintou o rosto e 
tentou ignorar que no ventre agora habitava uma sanfona triste e 
murcha que desafinava as notas, temerosa.

 Nos últimos meses tornara-se um mandacaru que não 
florescia, a seca do sertão esperava dezembro e janeiro para as boas-
novas e, ao ouvir o prelúdio da possível existência dele, deixou florir 
um pequeno botão alojado em seu peito.

 A presença vegetal trouxe, na primeira semana, alegria, e o seu 
corpo encrespado, espinhento, ondulava em pequenos espasmos, con- 
tente pela aparição intrusa do homem e da novidade que ele trouxera.

 Os amantes esperavam muito um do outro. Teciam 
premonições, liam cartas de tarô. Nos signos procuravam achar 
semelhança naquele tagarelar disforme que se apossava do cotidiano 
parado dos dois.

Ambos domesticavam a morte em suas casas, banhavam-na em 
sândalo e o aroma pútrido se sentia a longas distâncias por aqueles 
que os observavam.
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Do encontro se deu a identificação. Desligaram as luzes 
eletrônicas dos aparelhos móveis e puderam descobrir que, em meio 
ao caos das ruas inabitadas, ainda existia presença.

Eram verborrágicos e curiosos, porém os corpos pareciam se 
posicionar no sofá e no chão da sala como se temessem a possível 
investida em sobressalto do outro. Meros peões que eram, fugiam 
humildemente.

Em um determinado momento tudo silenciou e, de repente, 
não foi possível evitar. Os corpos que orbitavam um ao redor do outro 
em uma dança ininterrupta, enfim colidiram. Da colisão acendeu na 
sala uma chama incendiária, e os vizinhos avistaram a olho nu, das 
janelas de seus apartamentos, a primária combustão.

Ela queria ter ficado mais, no entanto não se preparara para 
recebê-lo e, ouriço que era, o repeliu. O peso, as rugas, os pelos que 
se espalhavam pelo seu corpo impediram a chegada dele, porém ele 
ainda a perseguia, mesmo após o desencontro. Nas sonecas leves 
e noturnas, típicas dos insones, o acento sulista dele a acordava a 
esbravejar baixarias.

Cativavam juntos um diálogo discreto, quase calado. E, aos 
poucos, foi ele quem tomou distância. Ela era espaçosa demais, e 
ele se acostumara ultimamente em se espalhar extenso pela cama de 
casal, em esparramar todas as suas extremidades por cada canto da 
casa. Não havia espaço para ela, era preciso empurrá-la porta afora. 

Certo dia de manhã pousou um pássaro de cauda longa na 
mureta da janela. Alma-de-gato, nome pelo qual era conhecido. Os 
antigos diziam que esse pássaro surgia sempre em bando, devorando 
os filhotes nos ninhos dos demais e sua aparição era sinal de mau 
presságio.

Aquele dia se encerrou abafado, como se o amante fosse 
derramar finalmente seu aguaceiro sobre a terra. Porém ela e 
o pássaro perceberam que a porta permanecia aberta e o céu se 
encontrava constantemente cinza, mas sem deixar que transbordasse 
das nuvens sequer um pingo de chuva.

A flor do mandacaru nunca veio a nascer, o botão secou junto 
aos dias quentes de verão. Não houve tentativa de impedir que ela 
partisse. Esvaiu naquela manhã de sábado evitando deixar vestígios.
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Da janela era possível observar a imensidão cinza das avenidas. 
Os moradores de rua cantarolavam alto canções de rádio, buscando 
espantar o erosivo isolamento. Já ele não, sempre o recebia com café 
amargo e bolos de laranja, consentindo a entrada brusca daquela 
solidão.



Pa n d e i s y

Um conto1 de 
Vitória Rodrigues Porto

Uma música qualquer toca na phonola. Vejo os rapazes numa 
conversa estimulante ao pé da janela, sentados no sofá de couro 
marrom que ocupa a parede sul da garçonnière. Meu Miramar lança-
me um olhar contemplativo, despedindo Viruta e Ventania pouco 
antes de dirigir-se a mim, que estou deitada na cama.

– Há quanto tempo está acordada, Miss? Pelo visto, seu sono 
foi ciclônico. Olha só todos estes lençóis caídos da cama! – disse 
entre dentes, arranjados num sorriso amoroso. E como se garoa 
fosse chover, dá-me um beijo molhado de modo que todos os seus 
relâmpagos dirigem-se ao meu corpo pela corrente elétrica que nos 
transpassa quando estamos juntos.

Desperto do verdadeiro sono. Estou na cama, mas sem o som 
da phonola. Sem Viruta ou Ventania. Nada de garçonnière. Nada do 
meu Miramar. Somente um despertador irritante que me faz voltar 
ao mundo real depois de uma soneca pós-almoço.

Desfaço-me dos edredons que encobrem meu corpo e levanto 
num salto. Sinto frio. O termômetro marca 16 ºC na rua; mas minha 
alma diz que está com -1 ºC. Anda difícil sentir-me calorosa por 

1 Conto inspirado em Deisy, personagem oswaldiana d’O perfeito cozinheiro das 
almas deste mundo [1918], como se estivesse no centro da pandemia atual.
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causa de todos os acontecimentos. Decido ir à cozinha passar um 
café para ver se esquenta. Quer dizer... Decido ir à cozinha colocar 
a cafeteira para trabalhar. Realmente as coisas mudaram... Tanta 
inovação, tantas invenções, tantas máquinas... Talvez uma Belle 
Époque 2.0? Dou as costas para a cozinha e paro ao lado da janela, 
já na sala. Reflito por um instante. Como pode ser uma bela época 
se estamos fadados a viver amedrontados, privados de liberdade – 
tendo que viver apenas dentro de uma casa – e reféns de máscaras? 
Logo, tenho a resposta.

Enquanto aguardo o café, observo o tráfego de pessoas 
na Rua Líbero Badaró: o que em meados do século 20 parecia o 
quadro Operários da Tarsila, agora se assemelha a uma pintura 
expressionista com tinta diversa cobrindo metade dos rostos 
das pessoas, deixando apenas os olhos à mostra. É praticamente 
impossível reconhecer os semblantes e imaginar suas histórias de 
vida pelos traços fisionômicos, o que era um dos meus passatempos 
preferidos. Agora, o máximo que posso fazer é dar novos rostos a 
toda essa gente de acordo com a minha imaginação, tal como um 
pintor imagina as feições de suas musas. Apenas são reconhecíveis 
suas novas essências, impossível de desprendê-las até das fisionomias 
que atribuí a cada pessoa: o cansaço e o pedido de ajuda por meio 
do olhar. As olheiras entregam essa informação.

Quando estou na rua, também fico irreconhecível entre o 
fluxo de pessoas e o mar de máscaras. Tenho certeza de que algum 
observador também olha pra mim pela janela e tem o mesmo 
pensamento que eu, já que minhas olheiras azuis características 
deixaram de ser as habituais e afundaram-se, como de todo o resto 
do mundo. Em todo esse tempo que estou viva (e quando digo 
“tempo”, refiro-me a tempo mesmo, tal como Matusalém – só que 
moderna e bonita), apenas vi pavor assim, generalizado, durante a 
pandemia de gripe espanhola e as guerras mundiais. Porém, num 
mundo tão desenvolvido como o atual, nunca cogitei a ideia de viver 
dessa forma, tendo uma máscara como arma dupla: contra o vírus 
que assola a humanidade nessa pandemia e como sinal de resistência 
a um governo anticientificista e genocida.
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Atualmente, sou uma senhora de 121 anos habitando o corpo 
de uma mulher de 54. É como se eu vivesse numa realidade paralela, 
assim como Oswald também viveu. Ele teve longos e bons 131 anos 
de vida, mas sua fama morreu em 1954 e o seu corpo pereceu no ano 
passado, no dia 18 de dezembro de 2020. Enquanto vivo, defendeu as 
causas humanas ao meu lado, lutando a favor do bem. Era defensor 
da vida, mas a negligência apoiadora da morte o venceu.

Não vou dizer que Oswald morrera prematuramente, pois isso 
seria uma falácia. Mas sua morte também não foi de forma natural: 
este vírus o levou. Às vezes me pego pensando se ele tinha alguma 
comorbidade que tenha complicado seu quadro de saúde, já que 
Oswald também vivia num corpo jovem e saudável. Porém, não 
tinha nada. Sua única comorbidade era a culpa. Mas como não sentir 
culpa por quase me condenar à morte e casar-se comigo somente por 
esta razão? Como não sentir culpa por ter sido sua responsabilidade 
terem arrancado nosso filho de meu ventre, assim como o útero do 
meu corpo? Acredito que tenha sido difícil, por mais que eu tenha 
repetido inúmeras vezes que eu não o culpava. Eu o perdoei, pois 
também tive culpa. A Miss Cyclone não se impôs, não sobrepôs seu 
desejo; talvez a Tufãosinho não tivesse toda a autonomia e vontade 
própria que exalava, pelo visto. Mas no dia 24 de agosto de 1919 eu 
ganhei uma nova chance de viver. Eu renasci. Prometi a mim mesma 
que não teria a Miss Cyclone apenas como uma máscara social na 
frente dos rapazes da garçonnière, mas assumiria este papel na vida 
real e seria um protótipo de mulher moderna – e pra valer.

Alterei meu nome para Deisy, no lugar de Maria de Lourdes, 
porque passei a achar esta fraca. Não queria mais ser a mulher 
emotiva que se guiava apenas pela paixão, submetendo-se aos desejos 
dos outros como forma de provar amor. Continuaria amando, sim, 
mas amando racionalmente. Eu amei Oswald mais que tudo na vida, 
mas fiz isso com os pés no chão, reafirmando a mim mesma minha 
posição igualitária, e não subordinada. Eu fui uma das primeiras 
mulheres a desvencilhar-se das amarras patriarcais e inspirei outras 
com isso. Saber que minha personalidade foi capaz de auxiliar na 
mudança de pensamento da mulher moderna, fazendo-a sentir-
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se mais independente e segura de si fez com que eu me sentisse 
empoderada também, insuflando em mim a vontade de fazer a 
diferença mais uma vez. Aqui, desta janela, o mundo parece tão 
pequeno, mas o sofrimento da sociedade multiplica o tamanho e se 
sobrepõe à miudeza do mundo. As pessoas estão sofrendo não só 
por viverem numa pandemia, mas também por viverem desassistidas 
pelos poderes públicos. É nessa hora que vejo o meu poder: com 
toda minha vivência e experiência de mais de um século de vida, eu 
poderia influenciar as pessoas a saberem se posicionar a favor da vida 
e da ciência e, com sorte, derrubar o atual governo.

Sinto um misto de emoções por pensar que posso mudar a 
realidade e decido pôr logo em prática as minhas ideias. Na porta 
com tranca do armário da sala pego minhas pastas e cadernos. 
Reúno todas as anotações que fiz durante a vida e sento-me à 
mesa retangular de madeira da cozinha. Os dias na garçonnière 
não foram reduzidos apenas a momentos de amor; eu soube tirar 
partido disso, ainda mais numa sociedade que privava a mulher 
da erudição. Mas todo mundo sabe que conhecimento é poder – e 
eu nasci para ser poderosa. Discuti arte, literatura e política, sabia 
dos acontecimentos do mundo, sabia falar sobre e eu sabia anotar: 
tudo seria útil um dia. E cá estou.

Prendo num grampo a mecha de cabelo rebelde que desde 
sempre cai em meus olhos, de modo a evitar que qualquer coisa 
tire meu foco. No bloco de folhas de capa vermelha, reviro as 
páginas já amareladas pelo tempo, recolhendo anotações do 
período da pandemia de gripe espanhola e grifando todas as falhas 
governamentais, de modo que escrevo novas considerações a lápis 
numa folha A4, em formato de tabela para facilitar a análise. Escrevo 
e preencho três tópicos: “o que foi feito”, “o que deveria ser feito e 
não foi” e “o que foi feito que não deveria”. Afinal, devemos refletir 
sobre o passado para que possamos pensar no presente e planejar 
o futuro. Se não fosse por isso, como aprenderíamos com os erros? 
Minuciosamente analiso as informações que tenho, checando 
ocasionalmente alguma homepage para pegar dados adicionais – eu fui 
muito sagaz, mas a internet realmente é maravilhosa quando usada 
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de forma correta. Bingo! Tenho argumentos a favor da ciência. Pego 
a folha A4, dobro ao meio e colo um post-it verde escrito “ciência”. 
Passo para o próximo tópico: política. Nova folha A4, lápis a postos.

 Pego o caderno de escola no qual transformei em registro 
político ainda na garçonnière, quando fugia das aulas para encontrar 
Oswald. Lá, escutava conversas sobre a Grande Guerra e anotava 
tudo, alegando que estava fazendo tarefas escolares. Anotar passou a 
ser um hábito recorrente meu. Passo as páginas e leio outros assuntos 
registrados em tinta azul da caneta bico de pena, a que eu usava para 
copiar poesias parnasianas: Segunda Guerra, Guerra Fria, inúmeros 
conflitos políticos mundiais e nacionais, inclusive ditaduras. Eu 
vi e presenciei o horror reinar, observei as movimentações dos 
regimes e fiz amizade com ativistas políticos. Passa um filme em 
minha cabeça e neste momento de distração deixo cair o caderno 
da mesa. Caem também do meio das páginas inúmeras folhas 
soltas que reconheço imediatamente: são as anotações póstumas 
das conversas que eu tinha com Pagu, quando ela, Oswald e eu 
discutíamos frequentemente sobre o cenário político. Éramos muito 
amigas, e seu conhecimento era riquíssimo, de modo que aprendi 
muito com seus pensamentos revolucionários. Depois de nossos 
encontros, passava as ideias ainda frescas para o primeiro papel que 
encontrava, colocando-o depois no meio do caderno-registro-político. 
Uma verdadeira mina de ouro. Reúno provas sobre abuso de poder, 
traço paralelos sobre o assunto, descrevo o perfil potencial de um 
ditador e escrevo tudo na folha em branco. Bingo mais uma vez! 
Tenho argumentos contra o governo atual. Observo o que recolhi 
até agora. Ainda faltam informações complementares, mas tenho o 
quebra-cabeça praticamente arquitetado, restando apenas encaixar 
as peças para encontrar a resposta de como agir contra o governo 
ou, trocadilhando como nos velhos tempos, descobrir a vacina para 
vermes, já que a vacina para o vírus já encontraram.

Olho pela janela e me espanto quando percebo que já está 
escuro. O relógio da cozinha marca 00h24. Lembro-me num 
instante do trocadilho do número 24 e vejo a coincidência até então 
adormecida: 24h24, do dia 17/07. 17+07= 24. Eu renasci no dia 24. 
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Estou presa a um corpo de 54 anos e a fama de Oswald morrera 
no ano de 1954, ambas separadas do número 24 por causa de um 
número exato: 30. Meu marido faleceu no dia 11/01, que somando 
resulta em 12, metade de 24...

Deixo meus papéis jogados na mesa e dirijo-me ao quarto. 
Como se tivessem ligado um disjuntor, sinto o sono invadir meu 
corpo e as pálpebras pesarem. No corredor, paro e contemplo o 
retrato que Tarsila fez de mim e de Oswald, quando já não éramos 
mais Cyclone e Miramar. Sinto um aperto no peito e um nó se formar 
na garganta. Continuo o trajeto e chego ao dormitório; sento-me na 
cama, admirando a cabeceira com os arabescos florais que vieram 
diretamente da fonte da Belle Époque. Ah, que saudade de uma bela 
época! Que saudade do meu Miramar, do Miramor, do meu amor...

Meu coração que tinha se aquecido com as ideias que me 
tiraram do mundo real novamente se esfria. Lembro-me da pandemia, 
do número de mortes e como todos esses números eram o amor de 
alguém, inclusive o meu. Lembro-me dos bons momentos que vivi e 
me passa um filme pela cabeça, similar sensação que as pessoas que 
experimentam uma vivência de quase morte relatam. As lágrimas 
vêm à tona e eu cochilo embalada pela tristeza e pela nostalgia. 
Talvez eu não tenha conseguido me livrar totalmente da Maria de 
Lourdes; seu sentimentalismo ainda me domina, e a paixão que a 
inspirava a escrever ainda permanece... Sono. Sono profundo. Sonho. 
Sonho profundo. No sonho, encaixo as peças do quebra-cabeça 
que arquitetara mais cedo e sei exatamente o que fazer para tirar o 
presidente e como transformar o Brasil numa utopia. Tudo isso ali 
na cama, num sono profundo, na Rua Líbero Badaró, não mais no 
no 37, mas no no 24.

E nesse sono tão profundo, nada de ciclônico tinha. Cyclone 
não acordou mais, nem Deisy, nem Maria de Lourdes, nem a salvação 
brasileira.



Pa s t i c h e  n o i r

Um conto de 
Isaac Kofi Medeiros

O telefone toca e me desperta do transe. “Senhor, chegou o 
cliente das cinco”, diz minha secretária. “Joana, refresque minha 
memória, não me lembro de quem se trata”. Ela diz o nome, Sr. 
Montenegro, como se isso significasse alguma coisa. Insisto. “Tem 
uma anotação ao lado, bem pequeno, diz empresário const. civil”. 
Lembrei-me do sujeito. “Sim, deixe entrar em cinco minutos”. É a 
última reunião desta quinta-feira fria de Florianópolis. Meu escritório 
na Rua Felipe Schmidt fica nesses prédios velhos e horrendos do 
Centro, mas não velhos o suficiente para terem valor histórico. São 
apenas prédios velhos e horrendos. Inadequados. Os invernos são 
rigorosos com as estruturas do edifício, os funcionários congelam 
mais dentro dele do que na rua. Ir à rua é sinônimo de banho de sol, 
de conforto. Agora está mais frio porque o sol já se vai, vejo-o dando 
os últimos suspiros alaranjados da minha janela enquanto ajusto a 
gravata para encontrar o derradeiro cliente do dia. Um empresário da 
construção civil. Pedi para Joana anotar o compromisso com destaque 
há três semanas, pois é do perfil que aceita minhas condições 
contratuais. Pagamento na hora e sem contrato. Não posso recebê-
lo de qualquer forma, embora queira mesmo dar a impressão que é 
ele quem deve se preocupar com o nó da gravata ao me ver, não o 
contrário. De todo modo, ajusto com firmeza e determinação minha 
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gravata azul-marinho que reflete no espelho trincado pelo tempo. 
Seguem três batidas tímidas na porta de madeira. Da minha mesa, 
digo ao empresário que entre. Ele que entre. O território é meu, 
se me procurou é porque tem um problema importante e discreto. 
Não importa a conta bancária, hierarquia do cargo, sobrenome, 
popularidade. Aqui a autoridade sou eu. Não porque gosto, nunca fui 
aficionado por poder. Se fosse, não teria o trabalho que tenho. Aqui 
sou autoridade porque resolvo problemas importantes que requerem 
discrição. Não há quem os tenha e venha até a mim sem sentir uma 
vulnerabilidade até então inimaginada. Mas ela chega a todos.

“Sr. Apolinário? Com licença.” O sujeito entra gradativamente 
na sala, tateando tudo com os olhos. É observador, como eu. Tem 
um olhar sincero e consternado, visivelmente abatido. Veste um 
terno xadrez azul de alta qualidade, diferentemente de mim. Tem 
um cachecol de tricô preto caído sobre os ombros, aberto entre o 
peito. O cabelo já é ralo, mas o penteia de modo a esconder os 
escombros da idade. Vaidoso. Isso também se percebe pela barba 
bem delineada feita recentemente, os bigodes aparados, e o sapato 
novinho em folha, tirado da caixa ainda hoje. Apolinário Castro  
é o que lê na placa preta e dourada sobre minha mesa. Acima dela, 
o próprio, eu, Apolinário Castro, detetive particular, fingindo dar 
os últimos retoques em um trabalho mais importante do que ele 
em meu computador. Mal sabe que o desespero que o levou até ali 
– seja lá qual for – é minha última esperança de fechar a meta de 
faturamento do mês. “Por favor, Sr. Montenegro, sinta-se em casa. 
O senhor aceita um café?” Puxo o telefone e peço um espresso, que 
Joana traz enquanto trocamos conversa fiada. “O senhor sabe que 
nunca conheci um detetive particular antes? Achei que fosse coisa de 
filme! Mas um colega me indicou.” “Bom, muito prazer. E quem me 
indicou? Posso saber?” O papo segue até que o café chega e vestimos 
a postura de negócios, sentados à mesa. Ele cliente, eu serviço, na 
minha cadeira de quem resolve problemas de figurões da cidade.

Começa a lamúria. “Sr. Apolinário, sou um clichê. Trago-lhe 
uma especialidade conhecida no seu ofício. Aquilo que suponho 
mover a indústria dos detetives, se ela existe. A razão pela qual 
acredito que muitos batem à sua porta. A boa e velha desconfiança. 
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Não acredito mais na minha esposa e temo que ela esteja tendo um 
caso.” Ele é verborrágico, articula bem as ideias. Começo a gostar 
do sujeito. “O senhor se importa?”, pergunto apontando para minha 
carteira de cigarros. Imediatamente diz que não. Fumo porque me 
sinto em casa. Um trabalho comum. Os cornos me ajudam a fechar 
o mês. “Continue, por favor”, solto a fumaça em comemoração.

“O senhor sabe como é. Casei jovem. Fui descasar aos cinquenta 
e sete, quando minha empresa estava a todo vapor e eu não tinha 
tempo para mais nada. Fiquei concentrado no trabalho e no divórcio, 
certificando que minha ex-esposa recebesse o estritamente necessário 
na partilha de bens e não alienasse nossas crianças. Até que conheci 
Cláudia, moça jovem, bonita, em minha própria empresa.” Eles 
sempre acham que meu escritório é lugar para terapia e não se 
atêm aos fatos. Não precisava saber de metade da história, mas 
vou deixá-lo falar. “Eu sei, eu sei, não é exatamente bonito namorar 
uma funcionária, ainda mais uma tão jovem. Por isso deixei claro 
desde o começo que, se isso fosse acontecer, não poderia ser sem 
compromisso, já não tinha idade para isso.” Duvido. “Casamos três 
meses depois. Estamos há cinco anos juntos. Devo dizer que foi um 
vento de frescor na minha vida. Temos essa diferença de idade, mas 
nos entendemos bem, ao menos nas coisas que importam. Bom, 
eu pensava dessa forma. No último ano tudo mudou. Cláudia não 
conversa mais, perdeu a jovialidade dentro de casa. Já a flagrei com 
amigas sendo a mesma de antes, mas não comigo.” Começo a perder 
a paciência. “E então, doutor, o que aconteceu?” “Perdão, vou chegar 
lá. Bom, indo direto ao ponto, como falei, ela tem saído com amigas 
com mais frequência, ao menos é o que me diz. Já senti perfume de 
outra pessoa, pode ser do bar, do restaurante, mas a gente nunca 
sabe. Não larga o celular também. Agora quando manda mensagem, 
gira o torso, os braços, as mãos, tudo para sair do meu ângulo de 
visão. Olharia as mensagens, mas a desgraçada trocou a senha. 
Se eu a acusar de ter trocado a senha, saberá que mexi no celular.  
É uma rua sem saída.”

“Entendi, então o senhor quer que eu espione a sua mulher 
para descobrir se ela o está traindo, é isso?” “Bom, dizendo assim 
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soa pesado.” Lanço a ele um olhar levemente repreensivo. “Sim, 
é exatamente isso que quero”, admite. Explico as condições de 
pagamento. Tudo à vista, sem contrato, sem cartão, sem cheque.  
O único rastro de pagamento é o registro no livro do meu escritório 
guardado no cofre, nada mais. Falo negativamente, apenas para que 
ache a proposta vantajosa. Nenhum homem na sua condição gostaria 
de deixar pegadas da sua participação na espionagem da própria 
esposa. “Cash”, falo esboçando um sorriso. Jogo o valor para cima. 
Ele nem pestaneja, apenas pergunta se aceito Pix. Os tempos são 
outros, menos charmosos, mas claro que aceito.

“Sr. Apolinário, quero que o senhor entenda.” Eu o interrompo, 
fazendo um sinal complacente com a mão. “Doutor, eu não estou 
aqui para julgar, apenas para entregar o serviço, o senhor não 
precisa explicar nada”, tento tranquilizar o Sr. Montenegro, que a 
essa altura está visivelmente nervoso por trazer à tona a história e 
os sentimentos que têm criado raízes em seu coração nos últimos 
dias. “Eu faço questão, para que o senhor entenda a importância do 
trabalho. É difícil dizer isso, mas eu não consigo passar por outro 
divórcio.” Faço caras e bocas para demonstrar que me solidarizo 
com a dor que lhe aflige. Meu trabalho exige frieza até certo limite, 
senão o cliente não deposita sua confiança, nem o pagamento.  
“A mulher eu posso perder. Com muita dor, porque a amo, mas posso. 
Meu coração aguenta, meu patrimônio é que não suporta outro 
baque.” O pragmatismo do sujeito me surpreende. Interpretei-o 
equivocadamente, achei que era mais um pobre apaixonado. Deixei-
me levar por seus olhos, mesmo tendo visto os sapatos. “O ponto é 
que, se essa tragédia estiver acontecendo, quero provas. Quero provas 
porque não vou deixá-la vencer no tribunal”, fala levantando a voz. 
Pensei em recomendar um advogado, mas esses caras não andam 
desacompanhados. “Prefiro que não esteja me traindo, eu ainda a 
amo. Mas se estiver traindo, Sr. Apolinário... Se estiver traindo, ela 
enfrentará minha equipe jurídica.” Acertei na previsão dessa vez.

“Doutor”, os clientes sempre gostam de serem chamados de 
doutor, “eu só consigo trabalhar com imagens. O senhor tem uma 
foto de sua esposa?” Mostra-me imagens do celular, seleciono duas 
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e ele me encaminha. O miserável tirou a sorte grande, ela é linda.  
Ao menos por foto. “Então, doutor, me conte um pouco sobre a 
rotina da sua esposa, preciso saber onde encontrá-la.” Ele para pra 
pensar. Que tipo de pessoa para pra pensar sobre o que a mulher faz? 
Não é à toa que se cansou do coitado. Pergunto se tem rede social, 
pois Joana pode fazer um levantamento. “Ela não tem, não gosta de 
exposição, principalmente depois do casamento. Tudo aquilo gerou 
um burburinho que a traumatizou.” Depois de muito matutar, diz 
que a mulher não trabalha, mas frequentemente tem compromissos 
fora de casa. Amanhã malha ao meio-dia em uma academia que 
fica no último andar de um shopping. Depois é bem provável que 
almoce por ali mesmo e passeie pelas lojas. Talvez não o faça, mas 
ele acredita que sim, provavelmente. Do contrário, conversamos na 
próxima semana, quando ele terá uma ideia melhor de como poderá 
ser a rotina da mulher. Despedimo-nos. Aperto o cigarro contra o 
cinzeiro e mando Joana agilizar a cobrança do cliente pelo celular.

No inverno escurece cedo. Saio do escritório, e a cidade já é 
outra, tomada pelo breu embrulhado dos vultos que cortam minha 
frente, pedem esmola ou um tempo de minha atenção para vender 
algo de que não preciso. Uma névoa quase imperceptível começa a 
ganhar forma agora. O Centro vai ficando mais escuro à medida que 
as lojas tampam as fachadas com proteções retráteis de um metal 
pichado e curtido pelo tempo, ofuscando a luz branca das vitrines 
e dos televisores em promoção. A vida ordinária se desmancha 
gradativamente, e as ruelas são ocupadas pelos seres da noite, como 
ratos saindo dos bueiros. Prostitutas, boêmios, mendigos, viciados, 
assaltantes amadores e jovens propensos ao risco. Todos interagindo 
à sua moda nesse plano alternativo e desconhecido, onde me sinto 
desafogado e acolhido na invisibilidade da noite gelada, ainda que 
atento sobre quem cruza meu caminho. Sento em um bar cravado na 
esquina de uma travessa ladrilhada. Chão de fábrica. Pouca gente, 
pouca conversa. Do jeito que prefiro. Gostaria de uma cerveja, mas 
a friagem pede um gole quente de whisky. Abro o celular e confiro 
que caiu o pagamento do Sr. Montenegro.

Peço um whisky bom. Mereço.
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Duas horas e uma carteira de cigarro depois, estou bêbado e 
alarmado com a pancada do álcool na nuca. Tudo se embaralha e 
tento ganhar sobriedade esfregando as mãos no rosto. Cada dia mais 
me preocupo com minha lucidez. Tenho tido apagões com frequência, 
coisa desagradável e irônica para quem trabalha rastreando passos. 
Acordo já em outro lugar sem saber o que fiz ou como fui parar lá. 
Daqui a pouco precisarei investigar a mim mesmo. Os blecautes 
se somam a sonhos exóticos e ainda assim cada vez mais realistas. 
Das últimas vezes, sonhei que era mulher e me deitava com homens 
por dinheiro. Sentia repulsa no estômago, mas continuava a fazê-lo 
porque era minha obrigação. Pensei em voltar ao analista, mas tenho 
certeza de que o desgraçado apenas quebrará um longo período de 
silêncio para culpar minha mãe. Dirá que sonho que sou minha mãe 
e que me sinto culpado por ela ter me abandonado, que as trepadas 
com outros homens são minha forma de representar o que penso dela 
depois que fugiu de casa deixando pra trás um filho sob a guarda de 
um pai alcóolatra, incapaz e violento. Eu não preciso gastar trezentos 
reais nisso, nessa verdade fácil, meus sonhos eram mais complexos 
do que isso. A trama era bem elaborada, acho. Ainda assim, nada 
daquilo fazia sentido quando acordava, mas nos meus devaneios 
tudo se encaixava, feito peças de um motor.

Talvez seja o álcool atrapalhando meu juízo, minha noção 
de realidade. Afinal, não estou ficando mais jovem a cada dia que 
passa. Os blecautes e os sonhos têm me atormentado mais do 
que casos traumáticos com que lidei no passado. Neste ofício, a 
morte é uma nuvem onipresente que se move junto com os passos. 
Improvável, porém possível. Já me acostumei com sua sombra e perdi 
a capacidade de sentir frio na barriga desde que me convenci de que, 
se acontecesse, seria porque falhei na observância do meu código de 
conduta, minhas regras de cautela. Bastava que as seguisse, que não 
deixasse de olhar por trás dos ombros, não misturasse trabalho e vida 
pessoal, muito menos perdesse a noção do perigo cotidiano escondido 
atrás da redoma da normalidade. Mas os blecautes e os sonhos me 
sinalizavam coisa diferente. Os blecautes e os sonhos não diziam 
palavra sobre a destreza e discernimento que acumulei e treinei nos 
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últimos anos. Os blecautes e os sonhos, mas principalmente os 
blecautes, faziam parte de um tipo que temo nas entranhas: as coisas 
que fogem da minha governabilidade. Desde pequeno, tenho pavor da 
ideia de morrer sem perceber minha morte, sem controle. Já passei 
madrugadas olhando para o teto enquanto descia uma espiral viciante 
de desespero na minha mente de criança. Tenho e sempre tive medo 
de sucumbir sem querer e não voltar mais, sem saber que aqueles 
segundos eram os meus últimos. Os ataques de pânico começaram 
com meu pai me agarrando pelos cabelos contra a mesa. Apesar 
das escoriações, acordava aliviado de acordar. Ultimamente, minhas 
obsessões se voltaram às vulnerabilidades que o tempo inflige ao 
corpo. Já não é meu pai a me assombrar, mas a fatalidade inesperada 
imposta por um órgão desajeitado, uma bactéria inominada, um vírus 
mutacionado ou meu corpo lutando contra si mesmo. A notícia cada 
vez mais reiterada de contemporâneos irem dessa forma valida minha 
paranoia. A ideia de um blecaute desse ser tão definitivo quanto 
irreprimível é desoladora. Não há nada a fazer. Tomo o último gole 
e saio caminhando pelo Centro, sem destino.

Sorvo o café quente. Quando sinto o calor nos lábios, tudo 
se revela ante meus olhos cansados. Como fui parar neste café? 
Sinto uma pontada espumante e cruel de desespero no intestino 
ao entender que apaguei novamente. Tento recapitular as últimas 
horas e apenas me vejo caminhando depois de encerrar a conta do 
bar. Respiro profundamente para não revelar meu pânico. Preciso 
me situar, entender o que está acontecendo agora. Desista de tentar 
entender o que já aconteceu, seu velho. Concentre-se. Você está no 
café de um shopping. A ressaca impiedosa indica que o blecaute pode 
ter sido apenas da bebedeira de ontem. Não passou muito tempo. É o 
melhor que você pode esperar, muito embora devesse se lembrar do 
que fez ao acordar. Foco. Você está velho, mas não o suficiente para 
abandonar o único trabalho que sabe fazer. Um sopro de serenidade 
vem quando percebo que estou no shopping para observar a esposa 
do Sr. Montenegro, conforme combinado. Você apagou, mas não 
esqueceu o que tinha de fazer. Bom sinal. Olho o calendário no celular 
e confirmo a data. Não há tempo para mais dramas, há trabalho a 



295<<  Sumário

ser feito. Já passa do meio-dia e a moça pode estar na academia. 
É Cláudia o seu nome, acabo de me lembrar. Puxo a foto. Que 
mulher. Ela me lembra de casos antigos, porque não tem rede 
social e devo construir o arquivo sobre ela com minhas próprias 
mãos, em campo, como nos velhos tempos. Tudo o que sei é que me 
lembra Michelle Pfeiffer nos anos oitenta. Cabelo curto, loiro e o 
rosto esguio. Pelas fotos, não consigo discernir se tem olhos claros, 
mas noto que gosta de roupas boas. Vou poder observá-la depois da 
academia circulando por lojas do shopping, provavelmente. Pago a 
conta do café, não sem antes perguntar se já o tinha feito.

Avisto Cláudia. Esperei dezenas de minutos em frente à sua 
academia de elite. Se essas pessoas soubessem quão ridículas e clichês 
suas vidas aparentam ser, talvez mudassem de rotina e postura. 
Mas elas seguem sendo tudo o que se espera que sejam. Senhoras 
desocupadas malhando às expensas de uma pensão. Jovens abastados 
e alienados vivendo em uma bolha. Recém-casadas tentando ficar a 
par das expectativas. Maridos gordos fugindo de um ataque cardíaco. 
Aquilo tudo, aquele desfile de platitudes entre quatro paredes 
de um shopping, me dá nojo. Não sou assim ranzinza, tampouco 
preconceituoso, mas ressaca me torna impaciente. Começo a pensar 
esse tipo de coisa. Até que vejo Cláudia. Cláudia – apesar de atender 
a alguns requisitos dos estereótipos que vou construindo ao longo 
do início da tarde – é encantadora. Assombrosamente encantadora 
e charmosa, mesmo convertida na vestimenta de atleta e com o 
rosto rubro de suor. Brota em mim uma súbita e ansiosa vontade de 
fumar. Logo agora. Se saio para fumar, perco Cláudia. Meses atrás, 
quando as folhas ainda caíam sobre os pés, decidi cortar os cigarros. 
Fumei apenas uma única vez, na janela, buscando claridade na 
madrugada tranquila. Aquilo parecia inédito, como se fumasse jovem 
e escondido. Odiei o cheiro, o gosto, o leve enjoo, os resquícios que 
as tragadas deixaram em mim por horas. Lavei-me imediatamente, 
mas não havia mais meu pai para puxar-me os cabelos. Somente 
eu e a madrugada vazia. Voltei a fumar tem um mês e desde então 
me acostumei novamente com o odor da fumaça. Voltei quando 
voltou o frio. Não resisto à contradição entre frio e fumaça. Enquanto 
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reflito, Cláudia começa a andar. A estrutura panóptica do shopping 
me permite usar da velha tática de deixar o alvo andar na minha 
frente. Cláudia desce as escadas devagar. Anda de um jeito peculiar, 
ou está com as pernas moídas. Quando vejo que chega ao andar 
abaixo, apresso o passo ao seu encontro.

Ela perambula pelo shopping em um ritmo ambíguo. Ora parece 
sem destino, passando com curiosidade pelas vitrines pomposas 
de lojas caras, ora está resoluta, determinada a encontrar algo a 
passos firmes e ininterruptos, mas sem demonstrar um padrão 
sobre o que procura. Talvez tenha receio de ser vista, talvez o 
que busca lhe comprometa. Naturalmente, interesso-me pelo seu 
interesse, não pelas oscilações hesitantes. É um tiro no escuro, mas 
minha melhor chance hoje é decifrar Cláudia a partir do que procura 
entre as vitrines. Enquanto ela vai, vario entre estratégias de me 
esquivar, olhar uma promoção, perguntar algo sem sentido a um 
funcionário ou pousar um tempo em um local. A despeito disso, 
sou tomado por um sentimento absurdo. Desejo que ela me note, 
feito um adolescente no pátio do colégio. O paradoxo do detetive 
apaixonado, diria um colega de profissão exposto a muito tempo 
de tevê. Controlo os impulsos e sigo retilineamente a cartilha de 
trabalho. Não se deixe levar, seu velho. Basta apenas um erro para 
desconstruir anos de credibilidade.

Ela passa em revista em uma loja de sapatos. Toca a ponta dos 
dedos para sentir o material dos calçados. Os que gosta, retira da 
prateleira com as duas mãos, depois olha à sua distância esticando 
os braços. Pondera dessa forma sobre o verde, o dourado, o preto, 
o amarelo, outro preto, azul-marinho, até que parece convencida do 
primeiro preto. Em um gesto brusco, vira 180º, presumivelmente 
para chamar uma funcionária, e fico exposto ao seu ângulo de visão. 
Congelo. Descongelo imediatamente e sigo caminhando na direção 
para qual meu torso estava postado, indiferente. O risco é real, então 
recuo do trajeto e a deixo invisível pelos próximos minutos. Que 
compre a droga do sapato e saia logo por onde entrou.

O tempo passa e Cláudia não sai da loja. Estaria tendo proble- 
mas com cartão de crédito? Uma mulher dessa estirpe? Por outro 
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lado, o Sr. Montenegro parecia mesmo preocupado com suas 
finanças. Quem sabe está indo à bancarrota e não quis demonstrar 
fraqueza. Talvez Cláudia tenha seu próprio sustento e presumi que 
era financiada pelo marido por preconceito, o que afetou meu juízo 
sobre a realidade dos fatos. Não, ele me disse que ela não trabalhava. 
Em uma olhadela, noto que não está mais na loja. Mas como? Cobri a 
porcaria da entrada. Quando percebo que o estabelecimento tem outro 
vão de acesso, perco a compostura e deflagro uma corrida através da 
loja em um raio, deixando caixas de sapatos e ombros de atendentes 
para trás. A saída dá para um corredor em perpendicular mais estreito 
e menos panorâmico do que os espaços abertos do shopping. Mas onde 
está? Para onde vou? Não há tempo para dilemas. Corro os olhos 
por tudo dentro de uma fração de segundos e instintivamente dobro 
à esquerda, onde o corredor deságua em uma curva logo em frente. 
Em passos apressados. Antes de virar a curva, vacilo na escolha e 
volto o rosto ao outro lado pela última vez para me certificar de que 
ela não está à direita da saída da loja, no que sinto o baque do meu 
corpo contra a cintura de Cláudia e sua sacola, agora esparramada 
no piso reluzente junto à caixa de sapatos e uma bolsa de academia.

É como se tivesse sido traído por meus impulsos pueris, pois 
Cláudia finalmente me nota, mas do pior modo possível. Poderia 
ser o início de uma história de amor, mas está mais para o fim da 
minha carreira. Se entender o que está passando, corro o risco de 
o Sr. Montenegro pedir reembolso ou coisa pior. Em uma profissão 
que anda abaixo do radar das instituições oficiais, credibilidade e 
discrição são tudo o que importa. Hoje posso perder ambas. Ainda 
assim, não resisto a olhar Cláudia com um olhar de autopiedade 
antes de começar a calcular minha rota de escape dali.

Começo ensaiando um pedido de desculpas, pressupondo que é 
do tipo que me dirá “olhe por onde anda”. Mas vejo no seu rosto coisa 
diferente. Está claramente desconcertada, retirada do seu eixo de 
gravidade, mas não me lança censuras. Ao contrário, me interrompe 
e ela mesma pede perdão, e assim ficamos em uma competição 
graciosa pela culpa do choque que mais tarde revolveria milhões de 
vezes na minha cabeça, tentando recuperar cada sensação do toque 
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dolorido entre nós. “Não vi você, mil desculpas. Estava olhando essa 
vitrine, parada no meio do caminho”, ela diz enquanto recolhemos 
seus pertences e a nós mesmos do chão. “De forma alguma. Ouvi 
um barulho ao fundo do corredor, virei o rosto e esqueci de avisar 
os pés. Peço desculpas, você não tem culpa de nada. Eu não quebrei 
suas coisas, quebrei?” Do alto da sua jovialidade, responde: “Não 
senhor, está tudo aqui e em ordem, não se preocupe”. Apesar de 
apropriada, a palavra senhor aperta meus ombros contra o chão. 
Sinto a discrepância da idade nesses pequenos sinais. Ela pergunta 
meu nome, no que respondo com um dos alteregos de sempre. 
Noel Carmelo, ator e dramaturgo, com uma carreira na advocacia 
deixada para trás. Os detalhes são tantos que eles não desconfiam. 
“Cláudia. Cláudia Montenegro. Prazer em te conhecer, Sr. Noel, 
apesar das circunstâncias. Cuide com as curvas da próxima vez”, 
diz espirituosamente. A advertência me lembra de que ela já vai 
e que tenho um trabalho a fazer. O correto seria perguntar sobre 
os sapatos, mas, se pergunto, corro o risco de furar uma barreira e 
soar inconveniente. Ela pode perder a bondade que acabou de ter 
sobre mim e pôr fim à conversa. Isto pouco importa. Lembre-se de 
que veio aqui por um motivo. “Fiquei com receio de estragar seus 
sapatos. São sapatos, certo? Afinal, é sexta-feira. Que dano eu teria 
causado se estragasse seus sapatos em plena sexta-feira, hein?” Ela se 
encolhe e hesita na resposta. Tem algo a esconder, ou bom senso de 
não dar detalhes a um estranho. “Perdão, não quis parecer invasivo.” 
“Não, não é isso. Mas não se preocupe, não estragou o sapato”, ela 
sai pela tangente, se desculpando com as mãos. Acaba o assunto e 
emerge um constrangimento entre nós. “Adeus, Cláudia. Até mais 
tarde, acho”, digo a mim mesmo.

Depois de fumar um cigarro na saída do shopping, aciono 
o Sr. Montenegro para um breve relatório. Ele não atende. Deve 
estar trabalhando. Como não sei de que forma cheguei ali, volto ao 
escritório caminhando. Já não sinto tanto o peso do álcool. Apesar 
de um leve vento gélido, a luz direta do sol esquenta e relaxa a pele, 
feito fogueira de acampamento. Coloco os pensamentos em ordem.  
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Depois de revisitar todas as cenas com Cláudia, retomo a indagação 
sobre como fui parar naquele café e me resigno cansado e inconcluso, 
de certa forma otimista de ter tido discernimento para ir ao shopping 
no horário recomendado pelo cliente.

Sr. Montenegro me retorna em um par de horas depois, perto 
das cinco da tarde. Aparentemente este é o horário em que coloca 
os problemas pessoais em dia. Relato o acontecido, omitindo do 
relatório a colisão com Cláudia. “Escute, Sr. Apolinário. Estou 
ligando porque ela acaba de me dizer que sairá hoje com amigas. 
Foi completamente vaga sobre o que iria fazer e eu não quis insistir, 
para parecer desinteressado. Essa história de sapato apenas confirma 
minha intuição. O senhor pode acompanhá-la hoje? Estarei em casa e 
entro em contato assim que ela entrar no elevador. Sim, sim, verdade, 
não lhe passei o endereço. Pode anotar, por favor?”

São sete horas e meia da noite. Estaciono o carro na sarjeta 
de uma área nobre do Centro. A partir de agora, a mensagem do 
Sr. Montenegro pode chegar a qualquer minuto e colocar a noite 
em movimento, embora eu acredite que Cláudia não deva sair 
até a próxima hora. Muito cedo. Não tive tempo de cochilar e 
aparentemente não dormi direito na noite passada. Luto contra o 
sono e o frio me remexendo no banco do carro, trocando de música 
no rádio. Só passa noticiário oficial e músicas eletrônicas indistintas. 
Tudo a mesmíssima coisa. Com certa dificuldade, conecto o celular no 
aparelho de som e coloco Belchior para tocar. Abaixo o vidro, acendo 
um cigarro e aprecio o choque entre o calor e o frio na imensidão 
da noite de julho.

Recebo o sinal no celular. Ela vai de aplicativo. Ele, claro, 
não sabe para onde. Chego mais próximo da portaria e consigo 
vê-la entrando no carro, bem-vestida. Toda de preto, como a noite 
requer. Sigo o carro pela Beira-mar, uma avenida ampla que me 
permite ziguezaguear atrás e na frente do carro sem ser notado, 
uma mudança de tática mais sofisticada. Depois de algumas curvas, 
o veículo entra no Santa Mônica, bairro de classe média alta, com 
ruas largas e arborizadas. Depois de cruzarem praticamente toda 
a avenida principal, somem no interior do bairro virando em uma 
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rua à direita. Viro junto já com os faróis desligados, no que deixo 
Cláudia e seu motorista irem à frente pois estamos sozinhos e meu 
carro chamaria atenção. Desacelero até a beira da inércia. Mantenho 
a vista no horizonte, com os olhos semicerrados, e aguardo. Dois 
outros carros entram na rua. Esta é a minha oportunidade. Sigo atrás 
deles, fazendo pressão para que acelerem e eu não perca Cláudia. 
A corrida nos leva a uma praça verde e circular rodeada de casas, 
como uma grande rótula de trânsito preenchida por um gramado no 
meio. É o coração residencial do bairro. Saindo dali, todas as ruas são 
iguais, ainda mais no breu da noite. Sinto-me ilhado. Cláudia só sai 
do carro quando um homem forte e de cabelo curto sai de uma casa 
enorme para recebê-la. Está escuro, mas consigo notar pela câmera 
fotográfica que a roupa do sujeito é rente ao corpo e delineia bem 
seus músculos. Ele aparenta cortesia e os dois entram juntos porta 
adentro. Capturo algumas imagens que já justificam meu preço. Ela 
mentiu ao marido e tenho provas. E não foi qualquer mentira.

Passado pouco tempo, tudo que tenho de sinal são as luzes que 
acendem e apagam, dando ideia do rastro dos dois. É uma casa de 
alvenaria bege com detalhes marrons em madeira, como as janelas, 
a porta de entrada e a garagem. Bom gosto. A construção tem dois 
andares e ainda se estende na horizontal, opulenta e imponente, 
o que me faz pensar se a traição é dupla. Ambicioso, quero uma 
foto que registre a indevassável vida secreta de Cláudia. Algo ainda 
mais comprometedor do que obtive antes. O trabalho estaria feito. 
Quase feito. Deixaria para a próxima semana a investigação sobre 
a identidade do rapaz musculoso que fez Cláudia colocar em risco 
seu casamento. De pensar na ideia, me surpreendo com as gotas de 
ciúme que logo invadem torrencialmente minha imaginação. Mas 
meu senso de profissionalismo prevalece, pois, mais do que com ela, 
estou envolvido com o caso em uma tração e energia não sentidas 
há anos. Tudo se encaixou. O shopping, o sapato, a sexta-feira, a 
suspeita do marido. Um trabalho fácil e ainda assim instigante. Tenho 
comigo o pacote básico: câmera, binóculo, canivete e, em últimos 
casos, uma pistola Glock preta. Além de água e umas barras de cereal, 
na hipótese de a vigília ser longa. Para meu azar, como na quinta-
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feira, uma névoa se abate sobre a noite e compromete um pouco a 
visão da casa, porém ainda consigo ver razoavelmente a porta de 
entrada e as janelas por onde as luzes se apagam e acendem. Estaria 
sozinho, não fosse um par de jovens dando amassos e fumando 
cigarros de maconha dentro de um carro azul-marinho a cinquenta 
metros de mim, com a certeza de estarem invisíveis e imunes ao 
escrutínio público. Desejei ser um deles. Não por conta da aventura 
dos primeiros amores, mas pela ingenuidade diante do futuro, pela 
completa ignorância sobre os efeitos perversos da nostalgia. Pela 
ideia de ter uma vida somente para frente, não para trás, sem pensar 
sobre o que aquilo significará anos depois, quando o vão da vida se 
estreitará continuamente fechando o leque de possibilidades infinitas 
a serem escolhidas. Vou refletindo e me aconchegando no banco, 
deserto de expectativa de flagrar Cláudia ao gosto ou desgosto do 
Sr. Montenegro. Supero o frio sobre a pele e pego no sono, pensando 
nos meus tempos de juventude, na idade de Cláudia, quando a vida 
pareceu um pouco melhor e enganosamente alvissareira.

Uma exclamação gutural interrompe meu sonho, deixando-o 
mais confuso do que o normal, até que me situo de volta e percebo 
atordoado que o grito ecoou daqui, há poucos metros de mim, 
enquanto dormia. Novamente o grito ressoa, como um alarme, e 
dessa vez me desperto por inteiro sem tergiversar. É um bramido 
feminino. Aperto os olhos em direção a casa. Noto que outras luzes 
se acenderam entre janelas que se estendem em um só cordão de um 
canto lateral da casa inexplorado, no segundo andar. Vejo a silhueta 
de Cláudia passando interruptamente e com pressa por entre as 
janelas, como se corresse por trás de vagões de trem. Logo atrás 
corre o desgraçado. Algo está errado. Ela deve ter se trancado em 
um cômodo, pois a vejo em uma das janelas e ele em outra, logo ao 
lado, mas não se comunicam. Pego o binóculo e vejo com clareza que 
o homem sua e tenta abrir a porta em solavancos. Inclino o binóculo 
para o cômodo de Cláudia e sou tomado por um terror inédito 
quando suspeito entender o que está acontecendo. Cláudia ajusta um 
banco, testa sua estabilidade e começa a mexer em um lençol grosso, 
esticando-o pelas pontas com base em nós emaranhados. Apesar 
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da resolutividade nas mãos, está em prantos. Olhos marejados, 
vermelhos como sua pele. Cabelos revoltados feito pilha de palha. 
Nada comparável com a garota que saiu destemida pelas escadas 
da portaria no início da noite. Confirmo a suspeita quando joga o 
lençol por cima de uma viga de madeira acima de sua cabeça. Em 
nenhuma vez nessa vida quebrei minhas próprias regras com tanto 
vigor. Disparo em uma força brutamonte. Os adolescentes jogam 
o baseado fora pela janela do carro em pânico, achando que sou 
policial ou algo que o valha. Pulo o portão e meto os pés em uma 
janela baixa, fazendo ressoar fragorosamente um barulho quebradiço 
pela vizinhança. Quando chego à antessala em frente ao quarto onde 
Cláudia pretende se matar, empunho minha Glock contra o sujeito 
com determinação para atirar. Você nunca aponta uma arma sem 
determinação para atirar, mas desta vez é diferente. Desta vez atirar 
é regra, não exceção.

Eu o conheço. Não sei quem é, mas o conheço. Tem um 
rosto familiar que desprezo. “Sai da frente, filho da puta”, advirto 
categoricamente. É a sua primeira e última chance. “Quem é você e 
que diabos está fazendo na minha casa?” “Não interessa, sai da frente.” 
Ele não percebe que minha hesitação é um gesto de misericórdia, 
que poderia já tê-lo matado. Só entendo seu destemor quando vejo 
o cara puxando uma pistola rapidamente, com destreza, de forma 
treinada, e mira a arma no meu rosto. Tenho poucos segundos para 
pensar, pois, afora o dedo no gatilho que me ameaça, cada fração de 
tempo que passa diminui minha chance de interromper Cláudia. Mas 
me detenho em discernir quem é o sujeito que, feito espelho, imita 
meu gesto de franca intimidação. “Não sei quem você é, mas não 
posso deixá-lo passar. Esta mulher é uma ameaça. Se quer se matar, 
que então o faça”, começa a confessar, como quem negocia uma saída 
do impasse. Permaneço impassível. “Veja, amigo. Vá embora. Esse 
assunto é meu e dela. Vá embora daqui e não volte nunca mais. Se 
você ficar, haverá consequências que nem eu nem você desejamos. 
Vai embora, cacete.” Aperto a alça de mira contra a sua cabeça, 
de longe. Ele sente e aumenta as explicações. “Ela me ameaçou,  
ok? Ameaçou contar tudo.” “Tudo o quê?!” “Tudo, cacete. Tudo. 
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Nosso caso. Escuta, amigo, eu não fiz nada de errado, ok? Sempre 
deixei claro o que queria e agora ela quer que eu assuma. Diz que está 
grávida, mas duvido. Quer que assuma um filho que não existe para 
assumir um relacionamento que não quero. Começamos isso sabendo 
dos limites, não é minha culpa que ela não gosta mais do marido. Não 
vou abandonar minha esposa, meus filhos.” Percebendo que não 
vou recuar, sobe o tom. Deve acreditar que é sua última chance de 
barganha antes que um de nós passe a verter sangue sobre o chão. 
Ou ambos. “A escolha é sua. Eu tenho demais a perder aqui, esta 
louca vai acabar com minha carreira. Você deve saber quem eu sou a 
essa altura. Minha base não pode sequer sonhar que tenho um caso.” 
O rosto dele ganha um nome imediatamente. Deputado estadual 
Augusto Magalhães. Conservador. Pit bull de bancada evangélica. 
Esse arquétipo contraditório surgido nos últimos anos, de trogloditas 
em defesa dos bons costumes dentro de ternos à beira da rasgadura. 
Por que Cláudia se envolveria com um tipo como esse?

Atiro no rodapé de madeira da parede, com raiva. O deputado 
se desmancha no ar de tão velozmente que foge da antessala. 
Cachorros que latem não mordem. Cláudia deve estar inconsciente, 
pois não diz palavra sobre o estouro aberto na parede. Um péssimo 
sinal. Com uma força descomunal, invisto contra a porta com 
o ombro, depois com os pés, até que atiro de lado na fechadura 
impaciente e atormentado pela imagem que me espera do outro 
lado da encruzilhada em que me pus. Matar ou morrer por Cláudia, 
mulher que acabo de conhecer e que já vai partir dessa vida se eu 
não agir rapidamente nos próximos segundos.

Quando entro no quarto, me deparo com a figura macabra de 
Cláudia com os pés suspensos no ar, chutando o nada em espasmos. 
O rosto agonizante, despontando estrias azuis e púrpuras, como 
se fosse o entardecer de Cláudia antes da noite final, se eu não 
puder evitar. Seguro suas pernas na altura das coxas com o apoio do 
banco, aliviando o peso que recai sobre o lençol fechado ao redor 
de seu pescoço, torto pela gravidade. Ela respira. Grito seu nome 
em desespero. Apaixonadamente em desespero. Acorda, Cláudia, 
por favor. Meto a mão no bolso buscando meu canivete, no que sou 
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surpreendido por uma voz urrando diretamente da rua, na calçada. 
“Corta, porra, corta!”, exclama o homem que vejo através da janela 
do quarto. É calvo, já tem certa idade e veste um sobretudo preto 
de quem pretende se manter despercebido ante a cerração noturna.  
A despeito do espanto, retiro o canivete com vontade e cerro a corda 
até roê-la por inteiro, fazendo com que Cláudia caia sobre meus 
braços em segurança.

Chacoalho-a até que me certifico que está bem e consciente, 
sem tempo para dramas. Queria beijá-la, dizer que a amo e que 
está segura, mas Cláudia ainda se esforça para assimilar o que 
aconteceu depois que decidiu respirar pela última vez. Mas respira 
novamente. Agora que está a salvo, preciso saber quem é o homem 
que me vigiava na janela. Não era um homem qualquer, um simples 
transeunte. Não estava ali por coincidência, camuflado no breu, 
postado em frente à única janela que importa no bairro todo, já 
passado da meia-noite. Sei disso pois já fui este homem. Sou este 
homem. Está me seguindo por ordens de terceiros. Mas quem? Quem 
contrataria um detetive para seguir um detetive? Reflito enquanto 
desço as escadas para dar com a rua, conferindo as balas restantes 
no cartucho. Sr. Montenegro o teria enviado? Talvez porque não 
confiasse em mim perto de sua esposa, talvez seja do tipo paranoico. 
Essas respostas me parecem banais e começo a acreditar que razões 
mais obscuras, que agora não compreendo quais, levaram aquele 
sujeito enigmático a me espionar. A última hipótese que fica presa em 
minha mente é que o cliente desconfiava que eu pudesse descobrir 
algo indesejável, mais indesejável do que sua mulher dormindo em 
outra cama, e colocou um homem dos seus para seguir-me. Se 
for isto, seu jagunço noturno tem ordem para matar. Carrego a 
Glock. Ao menos em potencial, ele é uma ameaça que não compensa 
o risco de tratá-lo de outra forma.

Agora saio pela porta, furtivamente, cobrindo todos os ângulos. 
O caminho está livre até a rua que envolve a praça, onde terei uma 
visão panorâmica de tudo. Nenhum sinal do capanga à luz do que é 
possível enxergar através da penumbra enevoada. No que caminho 
um pouco à direita, acredito que vejo seus contornos esmorecidos 
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e disparo em direção. Quando chego mais perto, ele nota, esboça 
uma cara de desespero e passa a correr na frente. Nenhum dos dois 
é jovem: a aposta é alta e pode custar a vida do perdedor. “Ei! Para!”, 
clamo de forma irrefletida, mais para dar saída à minha angústia do 
que para efetivamente sustar seu pique. A corrida supera os limites 
da praça e passamos a nos embrenhar pelas margens gramadas dos 
córregos que cruzam o bairro abaixo do nível da rua, ladeando janelas 
pelas quais moradores podem nos flagrar a qualquer momento. 
Redobro a atenção sobre onde piso quando lembro que jacarés 
costumam passar por esses arroios de água turva, que agora são 
apenas lençóis negros com saliências dobradiças delineadas pela lua. 
Um passo em falso e tudo pode dar errado. Quase o agarro pelos pés 
quando sobe de volta para uma rua calçada, segurando os braços no 
corrimão de uma pequena ponte que passa perpendicularmente por 
cima do córrego. Pela altura, está em vantagem e me acerta com um 
pontapé na cabeça, que recebo obstinadamente, determinado a deixar 
a dor para depois. Quando subo ao nível da ponte, açodado, não 
olho para os extremos e sou alvejado pelo para-choque de um carro 
preto de luxo que andava com os faróis desligados. O deputado sai 
do carro e apenas consigo ver seu punho rapidamente encontrando 
meu rosto, disferindo o golpe derradeiro que me coloca desacordado 
no chão. Na fagulha de tempo que se abre entre o soco e o nada, 
sinto o pânico incontido e violento de imaginar que seria este meu 
último sopro de consciência.

Acordo com o barulho de Magalhães abrindo e fechando portas 
do carro. O alívio de estar vivo não compensa a exasperação de 
perceber que estou amarrado pelas mãos e pés, com um tufo de pano 
entre os dentes e roçando o céu da boca. De ouvido, noto que abre 
o porta-malas e retira algo de dentro em partes, como se estivesse 
empilhando ferramentas pesadas. Tem pressa, mas não perde a 
paciência e repete o procedimento quatro vezes no mesmo ritmo.  
A escuridão é quase absoluta. Em um primeiro olhar, só se veem 
coisas pela metade e figuras disformes, até que uma nuvem descobre 
a lua gradativamente e revela um barranco que termina logo à frente 
do carro, caindo direto em um rio que se abre volumoso no meio de 
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árvores frondosas negras, balançando em chiado no ritmo de uma 
leve brisa fria. Por conta do negrume, o rio parece infinito, como 
uma espécie de portal de entrada místico. O barranco não é alto, 
o que me faz pensar que o deputado guarda para mim uma morte 
mais cruel do que uma mera queda de desfiladeiro. Meu destino é a 
água. Amarrado. Condenado à truculência da natureza. Uma morte 
vil e ao mesmo tempo limpa. O porta-malas se fecha como quem 
anuncia a sentença. A essa altura já tentei me desvencilhar dos nós 
reiteradamente, sem avançar uma casa sequer. O desgraçado deve ter 
treinamento militar, o que explicaria também a destreza no manuseio 
da arma, além do lugar político.

“Eu falei para você não se meter, olha o que você me fez 
fazer!”, grita o deputado, demonstrando que eu estava redondamente 
errado. Não tem paciência. Está fumegante, desequilibrado. “Agora 
eu preciso me livrar de tudo. Não fosse você, eu não precisava ter ido 
tão longe. Seu merda!”, e lança um cuspe quente por entre a janela, 
no meu rosto aturdido por seu discurso, ainda tentando decifrar 
o que quer dizer com tudo aquilo. Ele volta à traseira do carro e 
movimenta um dos objetos com esforço até a porta do carona, onde 
me encontro imobilizado. Quer me mostrar seu fardo. Deita um saco 
preto quase quadrangular no chão de barro úmido. Tira o pano da 
minha boca, querendo ver minha reação. O saco é tão pesado que 
afunda um pouco no solo. “Os jacarés se encarregarão dela agora.”  
A frase estúpida desmonta agressivamente e sem clemência o resto 
de esperança que ainda resistia em não morrer dentro de mim. 
Pensei em chorar, mas chorar exige energia que não tenho. Apenas 
me deixo levar pela escuridão sem fundo, sem razão e sem sentido 
da desolação extrema. Não há mais nada aqui para mim. Salvei 
Cláudia das suas próprias mãos para entregá-la às de um psicopata. 
Falhei. Sequer te peço perdão, Cláudia. Não há perdão para o que 
fiz. Deixei-me levar pelas intuições erradas. Que me importava saber 
quem me perseguia se agora não há para onde correr? Imbuído 
desse sentimento, venço a autocomiseração e verto lágrimas de 
cólera nas cordas embaralhadas entre minhas mãos. “Vá à merda, 
seu filho de uma puta!”, exclamo com toda emoção, sem medo do 
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porvir, como um guerrilheiro em frente ao pelotão de fuzilamento. 
Ele dá de ombros, confiante na impunidade da madrugada. “Ainda 
não decidi o que fazer com você”, e me acerta com o cabo da arma. 
Desmaio sabendo que será a última vez.

***

A visão é turva, mas vejo que ela veste máscara. Por que diabos 
veste máscara? “Eu lhe devo desculpas”, diz a mulher de máscara. 
“Nós lhe devemos desculpas”, emenda em sequência, corrigindo 
a si mesma. Sua voz ressoa grave, distorcida, pois ainda estou sob 
efeito do que parece ser um psicotrópico, uma letargia em transição, 
gradativamente desaparecendo enquanto recobro o discernimento. 
“O senhor me escuta?” Aceno com os olhos e um gesto desistente 
da mão. Ela parece decidida a aguardar minha convalescença. Com 
muito empenho, descrevo 360º com os olhos, examinando o local. 
A despeito da droga, estou convicto de estar em um consultório 
médico, sentado em uma cadeira reclinada e confortável. A droga, 
pensando bem, confirma minha convicção. Na minha frente, a 
médica está visivelmente consternada por debaixo da máscara. 
Alterna ansiosamente entre mexer os dedos no tampo de madeira 
da mesa e esfregar as duas mãos entre si. Eu teria sido submetido à 
cirurgia? Daí a máscara. Tento fazer uma regressão e não vislumbro 
nada. Todas as minhas partes parecem estar aqui. No entanto, as 
recordações recentes são tão turvas quanto minha visão no pico da 
droga, que agora já se dissolve pacificamente pela corrente sanguínea, 
cada vez mais inofensiva.

Ela nota vivacidade em meu olhar e retoma o discurso. “Senhor 
Marcelo, nós lhe devemos desculpa. Meu nome é Rosaura Carvalho, 
vou assumir seu caso daqui para frente. Antes de dizer qualquer coisa, 
quero lhe perguntar. O senhor se lembra de algo das últimas horas?” 
“Não”, digo sem som. “Muito bem. Tenho que ser sincera e direta 
com o senhor. Nós lhe devemos desculpas, pois acreditamos que meu 
colega, que lhe atendia anteriormente, não foi profissional com seu 
caso. Faltou com a ética. Depois de uma série de fracassos, aplicou no 
senhor um tratamento pretensamente experimental, mas sem nenhum 
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respaldo na literatura científica. Perdão, estou sendo muito técnica. 
Vamos lá, como posso lhe dizer isto?” A angústia dela é a minha. 
“Senhor Marcelo, o senhor sofre de um transtorno dissociativo de 
identidade, ou seja, você tem dupla personalidade. Às vezes tripla, a 
depender da circunstância. Meu colega acompanhava seu caso há anos. 
Já tivemos oportunidades de discuti-lo em reuniões de junta médica 
psiquiátrica. O senhor intercalou entre altos e baixos, mas em geral 
os tratamentos tradicionais não surtiram efeito. De uns três anos para 
cá, meu colega – bom, vou dizer já o nome dele, o Dr. Odair Lima – 
teve uma mudança drástica de comportamento. Tornou-se soberbo, 
desconfiado e passou a questionar protocolos básicos do hospital. 
Disse que tinha novidades de médicos franceses que recebia em vídeos 
pelo celular. Nós deveríamos ter antecipado o problema.”

Ela solta um ar de frustração, talvez até proposital. “Dr. Odair 
era particularmente aficionado pelo quadro clínico do senhor e 
decidiu apostar no que ele chamava de tratamentos alternativos. 
Tento simplificar para o senhor entender: a estratégia consistia em 
convencê-lo a não somente aceitar suas personalidades, mas desejá-
las. Tudo com o apoio de fármacos invasivos, em doses duvidosamente 
grandes. Segundo o que acreditava, com base nos vídeos a que assistiu, 
um sistema de incentivos mentais bem articulado faria com que o 
senhor, com o tempo, pudesse controlar quem entra e quem sai. 
O seu nome é Marcelo Leon. O senhor é um ator. Um bom ator. Já 
assisti a alguns dos seus filmes. O insight que Odair teve – que à 
época outros colegas acharam convincente – foi que a sua condição 
especial de ator poderia potencializar a eficácia do tratamento, uma 
vez que daria mais vazão ao elemento voluntário da consciência. Em 
outras palavras, a esperança do Dr. Odair era que o senhor pudesse 
usar do transtorno para incorporar deliberadamente um personagem, 
administrando as transições de consciência para que conseguisse 
voltar a ser Marcelo Leon ao término de uma gravação. Como falei, 
em geral o senhor tem duas personalidades. Ocasionalmente brota 
uma terceira figura, ainda que com menor intensidade e coerência. 
Odair optou por atacar essa terceira personalidade de início, por 
ser menos estruturada. Chama-se Laura. Depois de uma adaptação 
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de roteiro a pedido de seu agente, o senhor interpretou Laura em 
um filme gravado ano retrasado. No filme, Laura era uma travesti 
que lutava contra a dependência química ao mesmo tempo que 
disputava espaço no mercado de trabalho. Gostei do filme. Perdão, 
estou tergiversando. O ponto é que funcionou. Bom, aparentemente 
funcionou. O senhor conseguia desativar Laura razoavelmente, apesar 
de algumas sobreposições de realidade. Tive que engolir minhas 
críticas e passei a suspeitar que Odair estivesse certo, para a minha 
surpresa. Mas não estava.”

Ela aperta um botão no aparelho telefônico. Pede para entrar 
alguém chamado Kleber Medeiros Neto. “Então Odair se sentiu 
confiante e quis atacar sua outra personalidade, mais forte, mais 
presente e dotada de diversas camadas de interação. Algo realmente 
impressionante, que nunca tinha visto em toda minha carreira.  
O senhor é uma pessoa muito afável, senhor Marcelo. A sua outra 
personalidade não. Ela não atende por um nome específico. O senhor 
se torna frio, desconfiado e duro com todos que lhe estendem a mão. 
Seu agente convenceu o Sr. Kleber, que vai entrar agora, de que estava 
ali uma oportunidade para estrear em seu novo suspense. Não me 
recordo o nome, parece francês, mas entendi ser um filme clichê. 
Propositalmente clichê.”

Alguém toca na porta. “Deve ser ele”, diz a doutora, que se 
levanta e recebe o Sr. Kleber com deferência. Por trás da máscara, 
consigo distinguir ligeiramente traços de um rosto que me desperta 
mau sentimento. Ele me olha amedrontado, consumido por uma 
inquietação que não sou capaz de compreender. Troca olhares 
cúmplices com a doutora, que lhe faz um sinal positivo e cortês. 
“Como vai, Marcelo?”, pergunta timidamente e se senta em uma 
poltrona ao meu lado, com distanciamento. “Sr. Kleber, abri o jogo 
com Marcelo. Expliquei sobre o Dr. Odair, sobre o primeiro filme. 
Agora precisamos da sua contribuição sobre os desdobramentos dos 
últimos meses, de modo que Marcelo visualize tudo o que sucedeu. 
Marcelo, se você ainda não o reconheceu, este é Kleber Medeiros 
Neto, diretor do filme que vocês estavam gravando recentemente.” 
“Certo”, diz o diretor enquanto dispõe os pensamentos em ordem.
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“Marcelo, antes de mais nada, queria dizer que realmente gosto 
de trabalhar com você. Se soubesse disso lá atrás, teria evitado. 
Lamento. Mas quando seu agente fez contato comigo, prometeu 
que a ideia era segura e que teria acompanhamento médico devido. 
Ele me fez um apelo especial, pois você perdeu tantos amigos nos 
últimos meses que isso estava acabando com seu ânimo de artista. 
Um desperdício de talento. Mas não escolhi você por pena. Ao 
contrário. Você – ou melhor, o seu outro eu – era a pessoa perfeita 
para o papel de Apolinário Castro. Tudo que tivemos que fazer foi 
um ajuste ou outro no script, nada que fugisse do escopo de filmar 
um pastiche noir. Sabe, Marcelo? Um filme de detetive, desses 
antigos. Queríamos homenagear o gênero. Por conta da pandemia, 
reservamos alguns quartos em um hotel no norte da Ilha, distante 
da vida urbana. Convivemos por três semanas relativamente 
trancafiados, em quarentena. Digo relativamente, pois nos reuníamos 
ao ar livre para repassarmos as falas. Foram dias estressantes.  
A despeito disso, você foi brilhante nos ensaios, Marcelo. Apolinário 
Castro baixou em você feito entidade de umbanda. Era a combinação 
perfeita. O estereótipo do detetive duro e com nervos de aço.  
O problema, Marcelo, é que você entrou no papel e não conseguiu 
sair. Ao voltar para o quarto, deu uma de Heath Ledger e não saiu do 
personagem. Aquilo tudo mexeu contigo.” “Marcelo”, interrompeu 
a doutora com autoridade, “o transtorno dissociativo de identidade 
costuma aparecer ou se agravar em circunstâncias traumáticas. Nós 
acreditamos que o esgotamento causado pela pandemia possa ter 
facilitado uma ruptura total do liame que sustenta seu senso de 
realidade principal. Conversamos com alguns familiares e todos 
relataram um desânimo generalizado que lhe acometia nas semanas 
que precederam as filmagens. Como o Sr. Kleber falou, você perdeu 
diversos amigos para o coronavírus. Um deles chegou a conversar com 
você minutos antes de ser intubado, sem saber se seria a sua última 
vez em consciência. Essa perda, em particular, causou-lhe enorme 
perturbação. Nossa avaliação é que o isolamento no hotel foi a gota 
d’água, pois você foi retirado completamente do contexto familiar 
ao Marcelo Leon, dando margem de entrada para um caminho sem 
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volta. Trancado em um quarto genérico e desconhecido, distante de 
familiares e amigos, concentrado unicamente no desenvolvimento 
do personagem, você era uma página em branco convidando a outra 
personalidade a entrar. A partir daqui há duas hipóteses, sobre 
as quais ainda não temos certeza e que não necessariamente são 
excludentes entre si. Uma delas, a mais intuitiva, é que a extenuação 
da sua estabilidade psicológica se agravou com o estresse dos ensaios, 
do isolamento e da contínua incorporação do personagem. A outra 
hipótese é que você escolheu isso, Marcelo. O mundo de Apolinário 
Castro, ainda que sombrio, pareceu-lhe menos opressivo do que o 
Brasil e as milhares de covas cavadas por dia. Não havia pandemia no 
roteiro. Eu entendo, o conto era mais interessante do que a realidade, 
como geralmente é. Foi uma fuga. Talvez tenha se apaixonado 
pela trama, pelo charme da profissão. E tudo piorou quando você 
desenvolveu uma obsessão perigosa por uma colega de trabalho.”

“Doutora, se me permite... Marcelo, Cláudia não existe. No 
filme você desenvolve uma afeição por ela, mas não na dimensão 
que você entregou. Estávamos muito satisfeitos com sua atuação e 
deixamos rolar a improvisação, os gestos apaixonados, o desespero. 
Agora estou recebendo ligações do sindicato dos atores, acusando-
nos de colocar panos quentes em um caso de assédio. Maria Fernanda 
– o nome dela é Maria Fernanda – ameaçou nos processar. Sequer 
temos como pagar, tudo está parado, as gravações foram suspensas 
por conta do risco que você passou a representar aos outros e a si 
mesmo. Além de Maria Fernanda, você tentou atacar a mim depois 
que insisti que encerrasse a filmagem de uma sequência e quase 
foi atropelado depois de me perseguir pelas ruas que gravávamos. 
Se não bastasse, perdemos financiamento governamental depois 
que o script vazou nas redes sociais. Uma horda de malucos está 
nos infernizando a vida porque retratamos de forma negativa um 
deputado conservador. O chapéu parece ter servido a um deles e 
agora não temos perspectiva real de retomada da gravação, falta 
dinheiro para bancar o aluguel dos equipamentos. Aliás, estamos 
apanhando de todos os lados, porque o caso do assédio virou notícia. 
Também reclamaram do roteiro, dizem que está datado e repete 
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estereótipos machistas. Esses mentecaptos não entendem o que é 
um pastiche. Agora todo mundo decidiu virar crítico de cinema. 
Enfim, a situação é dramática”, desabafa o diretor, esquecendo o 
propósito da conversa.

Desconfortável, e percebendo a desarmonia com o rumo que 
o diretor tomou, a médica se põe a falar novamente, no intuito de 
concluir o assunto e animar as perspectivas. “O que importa é que 
conseguimos estabilizar o seu quadro e podemos nos concentrar 
na solução. Vamos voltar à medicação tradicional e suspender 
os incentivos que possam agravar a sua condição, o que significa 
parar com filmagens por um tempo. A prioridade agora é encontrar 
Marcelo Leon novamente. Precisamos refazer seus passos, entender 
suas referências e trazê-lo de volta para casa. Sua família sente muito 
sua falta. Sua esposa chora por ele todo dia. Ela não o vê desde que 
saiu para se isolar em quarentena no hotel antes das gravações do 
filme. O senhor tem ideia de quanto tempo faz? Nenhuma esposa 
merece passar por isso.

“Doutora”, os clientes sempre gostam de serem chamados de 
doutor, “eu só consigo trabalhar com imagens. A senhora tem alguma 
foto de Marcelo Leon?” Ponho os pés na mesa e acendo um cigarro. 
Um trabalho comum. Os cornos me ajudam a fechar o mês.



Pe s t a n a

Um conto de 
Lucas Augusto Valente

Debruçada por sobre o armário do vestíbulo, encoberta por 
um casaco surrado ou dois, uma figura franzina fazia-se presente 
– e apenas em matéria de corpo isso poderia ser afirmado sem 
contestações, já que em som nada a delatava. Sua respiração quase 
inaudível poderia ser ouvida apenas de muito perto, e ela – a figura, 
a silhueta, a pessoa – há muito havia garantido que ninguém o 
seria capaz. A meia-luz, ainda que tendo de espreitar os olhos para 
selecionar um sobretudo minimamente aceitável, pois nenhum deles 
conhecia o interior de uma lava-roupas há três meses, no mínimo, 
ela pensou com os seus (mas também com os recém-contemplados) 
botões, com esmero finalmente decidiu-se; assentiu, como quem 
concorda consigo mesma; e, resoluta, sobrepujou o cabide acima da 
porta do armário a fim de enroscá-lo ali. Tinha um evento mais tarde.

O apartamento, perpétuo e perene e engolfado pelo silêncio, 
cantou na nota que conhecia. Ainda assim, foi com grande 
comedimento que a figura se afastou do armário. Lançou os olhos à 
sala escura com a ansiedade de quem vai marear por uma tempestade, 
sendo Miranda e Próspero ao mesmo tempo, e, como quem se 
agarra ao costume igual ao náufrago numa boia flutuante, hesitou 
um segundo antes de prosseguir. Era assim que fazia. Checou o 
perímetro com a desconfiança em mãos, apontada e engatilhada e 
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pronta para ser disparada, perscrutando o cômodo antes dela própria 
– a figura – reclamar um assento para si. Nada por perto, pensou (já 
que não ousava falar); nem uma alma sequer a enxergava; e, assim, 
definitivamente livre do escrutínio, quase pôde sentir o caroço na 
garganta sendo expelido por uma arfada profunda. Com o ar não mais 
rarefeito, agora já bem posicionada e triunfante ao sopé da montanha 
– ou a metáfora era náutica? –, ostentava um peito aberto e um 
trinco fechado. Sim: ela flutuara. Flutuara tanto e tão alto, voando 
errática, que atingiu o teto e abandonou o chão; amalgamou-se; virou 
parede. Eram ricamente adornadas e vistosas, com aqueles papéis 
padronizados (mas desbotados) e painéis amadeirados, também, 
ela fazia questão de dizer: são ingleses, eles, lembrando os seus 
convidados quando podia – ah, os tempos em que isso era aceitável: 
receber! – e ali, agora, se fez embotada. Tatificou-se toda, sim, e 
se tornou uma sequência muito circunspecta de papéis de parede 
esmaecidos. 

Aos pés do sofá inclinado, uma pilha de convites declinados. 
Das paredes, ela pôde enxergá-los todos e de todos os ângulos; com 
recorrência o fazia e com recorrência se fundia numa mistura muito 
viscosa de culpa, sobressalto, desprezo e autoafirmação. Como 
alguém se atrevia a sair nessas condições, durante esse tempo, 
jantando ou dançando ou caminhando com uma terceira, iminente 
e encapuzada convidada – isso, sim, era um mistério. Enfurnada no 
sofá, no estômago de seu refúgio mais espinhoso, ela – a figura – já 
conseguia sentir uma poça bastante repulsiva de suor formando-se às 
costas e esse foi o Sol que derreteu as suas asas. Aprumou-se primeiro 
à frente, sentindo a conjunção de água orvalhando os seus ombros, e, 
então, finalmente trocou de posição. Eram tardes regadas em sal, as 
tardes de janeiro, e faziam-se especialmente irritantes quando a adega 
se secava. Sim; havia, recentemente, adquirido o hábito de entremear 
momentos de existência como aqueles – tão, tão desconfortáveis – 
com outros: os inomináveis, inefáveis e de inexistência. Cercada pela 
candura das uvas, punha o olho no gargalo de garrafas e as fazia de 
luneta. Aqui, leitor, veja bem: a realidade – essa temida, imortal e bár- 
bara realidade – já dava as caras. Abrindo o ferrolho, ela – a pessoa – 
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vê a si mesma: soergue o queixo com dificuldade e enxerga a pele 
preta, branca e verde em pura necrose; o dente amarelo e pontiagudo; 
os olhos estourados, murchos e pingando em sangue. Encara por 
um; dois; três e mais outro momento ainda. Nesse jogo violento, 
segundos lavam os minutos numa enxurrada cortante, rápidos, mas 
parecem não se preocupar em fazer o mesmo com as horas: desse 
modo, o dia sóbrio e sua aia-sem-decoro, que veste anarruga e não 
musselina, parecem sempre e a todo momento espreitar no canto 
dos cômodos. O relógio canta às onze. Mas isso não importa.

Numa dessas quinas, na mais escura delas, muito longe dos 
pequenos feixes de claridade que ousavam penetrar no santuário 
por entre as frestas da persiana, os olhos da figura prenderam-se. 
Tão forte, agora, havia se desatrelado de si, tendo o canto como 
objeto de perscrutação, que quase podia enxergar figuras e bustos 
e estátuas e efígies sendo erigidas; e tão rápido elas o faziam, tão 
rápido se destroçavam em cacos muito pétreos de certezas incômodas 
e saudades arraigadas. Pensava na mãe, por um momento: em como 
não se viam há quase um ano e como fora peculiar e lancinante a dor 
de ganhar a sua ausência. O distanciamento a rasgou e despedaçou 
em pequenos fragmentos e, como que à mercê de uma mão sádica, 
eles foram espalhados num charco esquisito; talvez, agora, já fosse 
impossível o ato de refazer-se. Trocou de posição. Já haviam se 
passado cinco minutos (ela checou) e, como dita o costume, esse 
era o momento de revisitar a memória dos amigos (pois ela voltaria 
à família em meia hora). Pensou nas mensagens não respondidas; 
nas chamadas não retornadas; no celular abandonado e na solidão 
abraçada. Eles devem me odiar, ele pensou, sim, o indivíduo, pois 
isso era o mais óbvio e instintivo a se fazer. Essa sala apertada, 
escura e, agora, ominosa, odiosa, até, dizia a irmã, que arrefeceu 
quando fez uma única visita surpresa, conhecia o mesmo destino e 
por mais um dia. Estático, ainda, ele finalmente falou: não uma, nem 
duas, mas muitas e diversas vezes: com fantasmas e com coisas e 
com pessoas muito longínquas; com aqueles do passado, aqueles do 
futuro e aqueles do presente que, embora distantes em matéria, só 
suportam o não dito; falou e contou e cantou e confessou: regurgitou 
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juras de amor, amou o amante morto e (agora, aqui) recrudescido 
(pois o relógio anunciara o momento de lembrar-se dos amores), 
abraçou-o sem armadura e quase pôde sentir o seu cheiro uma vez 
mais. Mas como poderia ela, a pessoa, saber o cheiro certo do amor 
se não o consome senão na memória e quando no sofá se prostra? 
Como poderia ela, a pessoa, lembrar-se do semblante, do timbre ou 
dos seus sapatos; como, se só o vê com a mente e a mente, cândida, 
nada entende de tato e de cheiro e de som?

Sua mente ebulia. Mudo e impotente, diante da aceleração, a 
estrada do consentimento foi a única que desvelou um caminho à 
sua frente. A mesma realidade emergida que lhe abaixou a cabeça 
agora erguia os seus olhos e os conduzia à pestana por sobre a janela, 
e, nesse momento, ele contemplava um rasgo do azul gritante do 
céu e ouvia o chilreio externo com extrema apatia. Decidiu que ia 
dormir. Fechou os olhos e assim prosseguiu. Um pouco antes de 
derreter o rosto na imaterialidade de que são feitos os sonhos, ainda 
retida durante o suave dormitar, a figura – a pessoa – foi finalmente 
visitada: um ser amorfo e escuro como sombra imiscuiu-se pela janela 
tão rápido suas pestanas caíram. Durante todo o seu percurso, aquela 
constituição esguia calou passos e tocou o silêncio, alastrando-o 
ainda mais insuportavelmente por todo um grande momento; e, 
então, com o prazer de mil homens, o algoz a profanou. Rápido, 
lançou-se em um estampido grandíssimo sobre o corpo à deriva 
e, bruto e insensível, cravou as maxilas na carne: um som seco 
anunciou o craquejar de ossos e os tendões trançados teimaram, 
de maneira resignada, a prenderem-se à carne. A essa hora, alguém 
deve ter pensado, os gritos são engolidos – ainda é manhã, afinal de 
contas; ninguém sofre de manhã. É impossível, alguém falou. Voraz, 
a criatura continua: dispensa a prataria: dispensa sopeiras e sousplats 
e serve-se, delineando uma ode à sujeira: a mastigação incessante, 
o brilho apagado. Aqui, leitor, uma mente ebule; uma consciência 
meandra; um náufrago chora. 

E um alarido se faz por trás da janela. As raízes escuras que 
se embrenhavam por sobre a cabeça da figura detiveram-se por um 
momento; haviam se espraiado até o interior de sua boca, obrigando-a 
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a saborear aqueles minutos espinhosos na própria língua. Muito a 
contragosto, o indivíduo recapturou os olhos castanhos lançados 
ao chão poeirento e os recolocou de volta à caveira. A dor era 
lancinante – a de voltar a si –, mas vinha também acompanhada de 
um senso de alívio, pois conseguia enxergar aquela coroa perversa 
se desmantelando em mil fraturas aos pés do sofá. Os grilhões da 
realidade finalmente haviam feito algo que se preze: o puxaram do 
teto ao corpo; o real, ao que parece, desprezado real, o salvou – 
pois não havia dúvida de que o caminho pelo qual singrava lhe era 
incômodo – e aquele ser sem forma o abandonou tão rápido quanto 
veio. Mas isso já era passado. A figura finalmente colocou-se sentada 
mais uma vez, curiosa quanto ao burburinho vindo do térreo e, 
arfando, arrastou os grilhões até a janela. Havia um caminhão parado 
bem em frente à portaria; em sua lateral lia-se o nome da mercearia 
do bairro (e, aqui, ela esboçou um sorriso). Virou o corpo, ansiosa, 
enfiando-se dentro do sobretudo separado; encheu-se toda daquele 
cheiro de naftalina, feliz, subitamente feliz, e cruzou o vestíbulo de 
chave e carteira em mãos para recolher o seu pedido monumental 
de vinho espanhol à portaria.

Debruçada por sobre o arm-...



P i c o l é  d e  l i m ã o

Um conto de 
Igor Amarante

Escorando a cabeça na bancada da janela como quem quer 
muito estar onde não pode, Bruno observa o movimento da rua 
simples onde vive. Seus olhos ingênuos e tristonhos, sua feição de 
súplica e sua bochecha esmagada pelo peso dos seus sonhos revelam 
sua infelicidade de não poder sair. Ele entende o motivo, mas também 
não. Como podem os vizinhos brincarem sem máscaras, os adultos 
andarem apoiando-a no queixo e os passarinhos voarem, enquanto 
ele está preso em sua casa já sem graça?

A fusão sonora entre o terremoto vindo da marcenaria abaixo 
de sua casa com o trem comandado por sua mãe passando pelos 
trilhos que costuram panos e linhas faz a vontade de sair de casa 
quase explodir a cabeça de Bruno. Daria tudo para ser um adulto e 
poder ir aonde quiser. Daria tudo para correr sem máscara com os 
amigos. Até o medo do Garrincha ele poderia superar. O perigoso 
bandido da rua não seria um empecilho contra sua vontade de chutar 
uma bola, correr na beira da praia ou simplesmente pisar na calçada.

Não lembra a última vez que viu um peixe, mas não passou um 
dia sequer sem sentir seu cheiro. A vizinhança, repleta de pescadores, 
lhe traz ainda mais saudades. Adorava correr para a praia e receber 
centenas de peixes vindo nos barquinhos de madeira. As mirabolantes 
e duvidosas histórias que ouvia ao parar em frente ao bar, fingindo 
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amarrar os tênis na calçada. Pelo tempo das envolventes tramas, 
Bruno precisaria de ao menos uns sete pares de tênis para amarrar. 
Às vezes o peixe era tão grande que valia muito a pena contar todos 
os mínimos detalhes, e Bruno não queria perdê-los. Porém, antes de 
poder ouvir o final de qualquer uma delas, alguém interrompia sua 
audição falando, com vozes arranhadas e embaralhadas: “Alguém 
ajuda aquele menino a amarrar os tênis, já faz uns dez minutos que 
ele tá tentando!”

Bruno observa a saída e entrada do Mercado do Toninho, que 
fica na esquina em diagonal de sua casa. O cheiro do pão lhe deixa 
estranhamente confortável. Poderia ficar ali o tempo que quisesse, 
a fome sempre teria companhia. Uma criança sai com um picolé na 
mão. É de limão, o que ele mais gosta. O menino está na rua, de 
chinelo, sem máscara e com um picolé de limão. Talvez mais uma 
súplica para a mãe não fosse um problema. Arriscaria sua pele por 
um último alento? “Deixa eu ir mãe, por favor! Não aguento mais 
ficar em casa, e você não pode me trancar aqui”, pensou ele. 

Algum jeito deve haver para sair de casa. E se derrubar um 
brinquedo lá na rua? Poderia quebrar e ele não gostaria de esperar 
até o próximo Natal para ganhar outro. E se mentir? Ou melhor, 
inventar! Ele sempre esquece as coisas na tia Célia, pode ser uma 
saída. Mas uma mensagem e a mãe resolveria o mistério. Muito fácil.

Como quem não quer nada, mas quer tudo ao mesmo tempo, 
Garrincha caminha pela rua. Com um olhar ansioso e perdido, deve 
estar procurando sua próxima vítima. Bruno agradece à sua mãe 
por não deixá-lo sair de casa. Só de ver o jeito que o rapaz caminha, 
arrepia o pelo do dedinho do pé de Bruno, que ainda nem existe. 
Brincar em casa não é lá um problemão.

Garrincha para em frente ao Mercado do Toninho e faz a sua 
clássica pose. Com o mindinho levantado, ele segura o cigarro com a 
mão esquerda. Com a direita, apoia o seu quadril. A perna esquerda 
fica reta e a direita cruza, como uma cobra em um cajado. Ele se 
apoia no poste, enquanto analisa todo e qualquer ser humano que 
passa por ali. Os vizinhos, que já conhecem sua fama, passam reto 
olhando para baixo. Bruno acha que eles devem calcular a velocidade 
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dos passos. Se for muito lento, pode ser uma presa fácil. Se for muito 
rápido, pode revelar seu medo. O meio-termo sempre é bom.

Bruno nota como o estalo de uma moto sem cano de descarga 
parece um tiro. Um rapaz montado nela se aproxima de Garrincha, 
que ainda está na metade de seu cigarro de procedência duvidosa. 
Ele para a moto ao lado de Garrincha e larga uma rajada de alguma 
arma que Bruno pretende não conhecer. Três tiros e um cuspe foram 
o suficiente para derrubar um ser mitológico que o assombrou por 
muitos anos. Garrincha, agora em outro lugar, se estende no chão 
com a mesma elegância com que assustava. O vermelho do sangue 
imerge nas falhas da calçada. Bruno nunca tinha visto alguém morrer 
assim. Os filmes lhe fizeram acreditar em explosões, mais bandidos, 
mais ação, mais sangue. O que ele viu foi a vida e a morte acontecer 
em um intervalo de dois segundos. Se tivesse piscado errado, poderia 
não ter visto. Mas ele viu, com os dois olhos bem abertos.

Ele sempre soube que era importante ouvir a mãe. Que ela 
sempre tem razão. Quem sabe, se tivesse derrubado o brinquedo e 
ido buscar, poderia parar no meio de um tiroteio. É melhor continuar 
em casa. E pelo jeito, é melhor continuar em casa para sempre.

– Filho! Vai ao mercado pegar pão. Não vai ter pro jantar.  
– Gritou a mãe lá de dentro, aproveitando o intervalo de sua máquina 
de costura.

Era tudo o que Bruno não queria. Faria de tudo para poder 
ficar em casa. Faria de tudo para poder fazer as tarefas de aula. Faria 
de tudo.

– Não, mãe! Não posso sair agora, tem aquela coisa lá fora.
– Coloca a máscara e vai! Eu tô mandando. Se você não for, 

vai ficar de castigo.
Lentamente, Bruno sai da janela. Vai até a cozinha e pega as 

moedinhas que a mãe sempre deixa em cima do micro-ondas. Pensa. 
Coloca a máscara azul do seu time do coração. Repensa. Nunca vale 
a pena bater de frente com a mãe. Aliás, seu maior medo acabou de 
morrer na sua frente, não teria motivos para ter medo. Mas quem 
seria o cara da moto?
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A escadaria gelada e sufocante ecoa as batidas do chinelo no 
chão retalhado de cerâmica. Bruno chega ao portão de ferro e para. 
Não precisa comer pão hoje. Não precisaria nem jantar. Se pudesse, 
iria para a cama agora mesmo, nesse sol das quatro, e dormiria. Mas o 
que a mãe iria pensar? Não pode demonstrar essa fraqueza. É só um 
pão. É só atravessar a rua. É só um corpo. Bruno abre o portão e sai.

Agora, Garrincha pode ser visto do mesmo plano. Mais 
próximo. Bruno consegue sentir o cheiro. Consegue sentir a morte. 
Algumas pessoas passam pelo corpo e o encaram com indiferença. 
Outros param, dão risadas. Outros comemoram. Os pescadores no 
bar seguem contando histórias. O marceneiro não parou sequer um 
minuto de serrar aquela maldita cadeira. Bruno queria estar em casa.

Ele atravessa a rua. Mais próximo de Garrincha do que nunca. 
Quem era ele? Bruno sempre ouviu dizer que não teve mãe. Também 
deduz que pai muito menos, já que ele mesmo nem tem. Se tivesse 
mãe, Bruno poderia apostar que ela não o deixaria sair de casa em 
plena pandemia. Talvez, nem para buscar pão. 

Um senhor passa pelo corpo e ri como se não houvesse 
amanhã. Será que o Garrincha também gostava de pescar? Será que 
ele gostava de picolé de limão? Aquele corpo estendido no chão não 
tinha mais que o dobro da idade de Bruno. Ele pensa como ficar 
longe desse final. 

Uma ambulância se aproxima, Bruno a acompanha com seus 
olhos neutros. Ela apenas passa, como qualquer outra coisa que se 
aproximou do Garrincha no chão. É como se não tivesse acontecido. 
Será que aquele rapaz não teria futuro? O que a vida guarda para 
Bruno? Ele vai ser o que mata, o que morre ou o que ri?

Bruno entra no Mercado do Toninho e lembra o motivo de 
ter chegado ali. Ele olha mais uma vez para Garrincha, perdoa e o 
agradece, sem saber muito bem o motivo. Olha para o atendente do 
caixa e faz um pedido como se fosse o seu último:

– Me dá um picolé de limão!



P r o m e t o  n ã o  m o r r e r

Um conto de 
Kristel Hemmer Casagranda

15 de março de 2020 (lua cheia)

Eu prometo não morrer…
Até você chegar.
Por você, serei forte. É uma promessa.

Deixei o diário de lado para que minhas lágrimas não trans- 
formassem o caderno em um pequeno oceano antes mesmo de 
eu terminar a primeira folha. Apaguei a luz, enfiando a cara no 
travesseiro para esconder as lágrimas… Como se tivesse alguém 
para ver. Como se eu pudesse escondê-las de você... 

Será que você sabe quando estou chorando? Eu achava que sim.
“Eu prometo não morrer”, sussurrei pela milésima vez contra 

o travesseiro. “Aguenta firme.”
Minha declaração geralmente vinha acompanhada de um 

suspiro profundo. Tudo bem, talvez eu exagerasse um pouco agindo 
como uma mocinha de novela, mas a situação é toda surreal demais, 
parece mesmo coisa de novela. Ou de filme de terror.

O medo ameaçava me dominar, mas eu não permitiria, serei 
forte por você, meu amor.

Eu não conseguia dormir, e ficar acordada permitia que o 
passado, com suas lembranças de dor, e que o futuro, com o medo 
e as incertezas, tomassem conta. Só me restava uma coisa a fazer…
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Virei-me de lado na cama e comecei a cantar baixinho. Uma 
canção de ninar tão antiga quanto a própria Lua que eu via pela 
janela. Ela já dava indícios de começar a sumir, o quarto minguante 
estava para começar e, em poucos dias, até a Lua me abandonaria.

Raio de Sol, não tema a noite escura
Deixe minha voz ser o farol que te guia
Nessa imensidão, ah, minha doçura…

16 de março de 2020 (quarto minguante)

Eu olho para o sofá.
Tudo aqui dentro me conta uma história, mas o que não está 

aqui é o que fala mais. Seu pai, por exemplo. Sentado naquele sofá, 
com o controle remoto na mão assistindo à novela. 

Eu adorava implicar com ele por causa disso, mas a verdade é 
que eu achava besteira todo esse preconceito sobre homens e novela, 
só comentava para importuná-lo. E ele dava risada e me segurava 
pelo braço me puxando para perto dele, para assistirmos juntos. Eu 
reclamava durante a novela inteira, mas a verdade é que eu gostava 
desses momentos. Ele sabia disso, eu acho. Sinto a falta dele.

Provavelmente, seu pai colocaria a culpa na gravidez. Dizem 
que as mulheres ficam mais sentimentais e com os “hormônios à 
flor da pele.” Sei lá, mas acho que nenhuma mulher grávida deveria 
ser exposta à tensão emocional de uma quarentena, abandonada por 
tudo e todos. Quer saber, não importa. Não vou me afetar. Tenho 
de manter viva. 

Mas por que é tão difícil respirar? 

17 de março de 2020 (quarto minguante)

Estava pensando agora. Se eu não puder cumprir minha 
promessa, é bom te contar algumas coisas sobre mim, não sei se 
alguém vai te contar. Caso ninguém te conte, me chamo Mali, mas 
você pode me chamar de mamãe. Odeio cozinhar. Amo poesia, teatro 
e canções de ninar. Sou uma atriz, mas nunca fui famosa.



324<<  Sumário

Minha primeira grande chance no teatro veio com Maria Farar 
de Bertold Brecht, que ironia. A história da mãe que espancou o filho 
até a morte depois do parto sozinha no banheiro. Não entendo. Eu 
jamais poderia fazer isso com você. Muito pelo contrário, é por você 
que vivo. Mas eu não a julgo, pois toda criatura precisa da ajuda dos 
outros. Eu ainda me lembro dessa parte.

Ah, outra coisa importante sobre mim, eu acredito que Einstein 
estava certo.

20 de março de 2020 (quarto minguante)

Hoje começa o outono. Sabe o que isso significa, minha filha?
Faltam dois meses para o solstício de inverno. E, segundo 

meus cálculos, a noite mais longa do ano será uma noite sem Lua.
Não sei se acredito em alguma força universal que controla 

tudo... Mas também não costumo acreditar em acaso.

21 de março de 2020 (quarto minguante)

O problema da solidão é que ela te faz pensar. E isso é perigoso.
Todos nós temos um pouco de filosofia correndo nas veias, 

mas nem todos estão preparados para se entregar a ela.
Às vezes, parece que estou perdendo a noção do que é passado, 

presente e futuro. O isolamento me assusta. O temor pelo que pode 
acontecer com você se eu não for forte o suficiente, as lembranças. 
Tudo se mistura. Estou com medo.

Ouço gritos. Meus vizinhos estão brigando de novo… Acho 
que nunca tiveram de conviver tanto. Ela me contou uma vez que 
estavam casados há 40 anos, e falou aquilo com uma espécie de 
orgulho. Lembro-me de ter achado um pouco cruel na época, pois 
foi logo depois que seu pai foi embora. Ela falou como se ele não 
fosse voltar, será que ela sabia? 

“Deixa de besteira, Mali” – falei para mim mesma. Pensar 
demais é mesmo perigoso.
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Minha vizinha não é má pessoa, ela é gentil. De vez em quando, 
deixa um pequeno bolo na minha porta, ou bolachas. Ela sabe que 
eu não cozinho bem.

25 de março de 2020 (lua nova)

Ela está de máscara. Eu visto uma também, mas não do mesmo 
tipo que a dela. O sorriso preenche meu rosto.

– Que bom vê-la. – Comento ao ver minha vizinha parada na 
porta com um pacote de bolachas caseiras.

Ela se mantém encostada na parede oposta à minha porta, 
para manter a distância, e não se deixa enganar pela minha máscara.

– Você está bem? – Ela pergunta preocupada.
– Sim. Estou. – E é verdade, mas não sei se ela acreditou.
Minha vizinha ficou me encarando por um bom tempo.
– Ele ligou? – Ela perguntou.
De repente, meus próprios pés se tornaram muito interessantes 

de se olhar. O que é isso no chão? Que sujeira.
Ela suspirou. 
– Imaginei. – Eu continuava achando o chão muito interessante 

enquanto ela se virava e voltava na direção do seu apartamento. Eu 
levantei o rosto em sua direção:

– Hã, eu… Obrigada!
Ela sorriu, daqueles sorrisos tristes.
– Sabe, querida, se precisar de algo…
Balancei a cabeça afirmativamente. Eu sabia.
Fechei a porta e meu olhar foi involuntariamente para o 

telefone, com o fio arrancado da parede. Eu estava com raiva. Com 
muita raiva do seu pai. Agora, daria tudo para alguém vir consertar 
esse maldito fio… Mas estamos em quarentena. Maldito fio.

28 de março de 2020 (lua nova)

Eu chamei pela Lua, mas ela não respondeu. Tenho medo de 
morrer no escuro, sozinha… E te levar comigo.
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Fecho os olhos bem apertado e começo a cantar. Sua canção de 
ninar é a única coisa que consegue afastar minha escuridão.

30 de março de 2020 (lua nova)

“Em momentos como esse, de pandemia, que percebemos o 
que é realmente importante, e a arte é a última da lista.”

Depois dessa, desliguei a televisão.
Como podem falar isso? É claro que preciso da comida e dos 

médicos deles, filha, mas sem a arte, sem a música que eu canto para 
você, os livros que leio quando estou desesperada com a solidão, 
tudo… Eu já estaria louca. Meu corpo estaria alimentado, mas não 
haveria mais mente ou Alma para habitá-lo. 

Assim, decidi escrever algumas poesias. Nunca se sabe quando 
pode haver outra pandemia… É bom ter estoque de arte.

15 de abril de 2020 (quarto minguante)

Um mês. Quanto mais isso vai durar?
A Lua já está minguando de novo.

16 de abril de 2020 (quarto minguante)

Está cada vez mais difícil respirar. Eu tenho febre durante a 
noite e acordo com os lençóis encharcados. Bem, acordar é modo 
de dizer. Não que eu consiga dormir muito. Eu canto sua canção de 
ninar até minha garganta ficar seca. Eu adoro cantar.

Não se preocupe, minha pequena, não estou infeliz. Ter você 
é suficiente para mim.

A única coisa que realmente me incomoda é não saber. Será que 
eu tenho o vírus? Será que posso transmitir a você? Ninguém sabe, 
os cientistas ainda não descobriram, mas eu não irei ao hospital. Vão 
nos separar. Eu não vou deixar.



327<<  Sumário

30 de abril de 2020 (lua crescente)

Desculpe pelo sumiço, filha. Não conseguia escrever para 
você nos últimos dias. A lua nova trouxe com ela tempos de muita 
escuridão. E dor.

Neste último mês, temi não conseguir cumprir minha pro- 
messa, porém já me sinto mais forte. Pensava em você e…

A campainha me impede de continuar e eu me dirijo até a 
porta, feliz por conseguir caminhar bem outra vez.

A vizinha está lá, de novo, dessa vez com um bolo na mão.
– Maria Alice! Estávamos preocupados. Faz dias que deixo 

quitutes na sua porta e você não vem pegar, então… Como vocês estão?
Enquanto ela falava, eu obrigava meu cérebro a procurar em 

algum lugar da memória seu nome. Era alguma coisa com S, eu 
acho… Sabrina? Sílvia?

– Obrigada, S… – Larguei a deixa para ver se ela me ajudava…
– Lúcia? – Ela sugeriu. Nossa, passei longe.
– Sim, Lúcia. Pode me chamar só de Mali, está bom. Obrigada. 

Eu estava meio fraca, de fato, mas já estou melhor.
– Que bom… E nossa criança?
– Crescendo. 
– Deve se tornar médica, não é? Nascendo nesse período, só 

pode...
– Ela vai escolher… Aparentemente ela gosta de dançar, pelo 

tanto que sapateia aqui dentro. – Forcei um sorriso. Ela forçou 
também.

– Artista como a mãe, então?
– Obrigada pelo bolo e por todas as vezes que deixa na porta 

para eu encontrar.
Ela sorriu.
– Bom, – ela tenta fazer uma piada – na cozinha meu marido 

não se arrisca entrar, então cozinhando eu tenho paz. – Eu sorri. 
Ninguém sabia mais o que dizer. – Então, até mais… se cuide.

Despedi-me e já começava a fechar a porta quando ela me 
interrompeu:
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– Mali – Ela chamou, me virei para ela. – Você não está com 
suspeita de..., está?

– Claro que não. – Acho engraçado como as pessoas evitam 
falar o nome do vírus, como se isso fosse afastá-lo. – Fraqueza 
muscular é comum na gravidez. Não é?

– Eu não sei… Nunca tive filhos.
A resignação e a tristeza na sua voz me assustaram e levei a 

mão imediatamente à barriga, como para te proteger. O lábio dela 
tremeu, mas ela não se permitiu fraquejar. Vestiu sua máscara com 
um sorriso e se despediu:

– Um filho é um presente que eu não tive méritos para receber. 
Cuide bem dele.

– Dela – sussurrei.
– Dela. – Ela concordou. E foi embora.
Fiquei encarando sua porta fechada pelo corredor. Quanta 

mágoa conseguimos esconder atrás de nossas máscaras até 
transbordar? Eu não sabia, e nem queria descobrir.

1o de maio de 2020 (lua crescente)

Sempre quis estar grávida para poder ter desejos malucos como 
comer pipoca com pepino e amendoim, ou feijão com balinhas de 
goma e espinafre… Ah, sei lá. Essas misturas doidas. Nem é pelo 
desejo em si, mas achava legal a forma como todos corriam atrás de 
imediato para comprar. “Vai que o bebê nasce com cara de pepino”, 
minha mãe dizia.

Eu não tive esses desejos de comida, e também não tenho 
ninguém para buscá-los, mas, se eu pudesse fazer um pedido, queria 
que isso terminasse logo.

3 de maio de 2020 (lua crescente)

Fui até a vizinha hoje, quando escutei alguém passando pelo 
corredor, achei que ela estivesse sozinha, mas foi seu marido que 
abriu a porta, apenas uma fresta. Encostei-me na parede oposta, 
estávamos os dois de máscara.
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– Ah, desculpe incomodar. Eu queria falar com a Lúcia.
– Ela saiu. Supermercado. – Ele foi bem seco. 
– Certo, então... Eu… Volto… – Preparei-me para voltar, 

mas mudei de ideia, talvez eu perdesse a coragem mais tarde. – Na 
verdade, – Ele já estava fechando a porta, abriu de novo a fresta. – Eu 
queria saber se pode me emprestar seu celular, ou telefone…

– Seu marido não vai atender. Imagino que tenham confiscado 
o celular dele. Em outro país, as coisas funcionam… diferente.

Eu não tinha resposta. Apenas balancei a cabeça afirmativamente 
e me dirigi a passos lentos para o meu apartamento. Ele abriu um 
pouco mais a fresta e comentou, tentando sorrir:

– Cuide bem dessa nossa criança. Ela é uma alegria para Lúcia 
e eu.

Eu fechei a cara, e ele fechou a porta. Minha criança, pensei. 
Não nossa. Minha, e de mais ninguém.

4 de maio de 2020 (lua crescente)

Os vizinhos estavam começando a me incomodar. Noite 
passada, já que eu não conseguia dormir, fiquei juntando pontinhos.

1. Eles insistem em te chamar, filha, de “nossa” criança
2. Eu ando enjoada, com febre e dores, e isso começou faz 

algum tempo.
3. Eu ganho bolos e bolachas há algum tempo.
4. Eles nunca tiveram filhos.
5. Eles sempre quiseram filhos.
Hum…

5 de maio de 2020 (lua crescente)

“Os hospitais públicos não têm mais leitos vagos nas UTI’s e 
o governo procura soluções alternativas para…”

Mudei de canal.
“A questão é que não podemos só pensar nos que possuem o 

novo coronavírus no organismo, mas há várias outras enfermidades 
ou estados que podem levar as pessoas aos hospitais.” 



330<<  Sumário

Um senhor, médico talvez, explicava para uma repórter. Ela 
questionou:

“E como podemos fazer para protegê-las?”
Prendi a respiração.
“Essa é uma boa pergunta, porque é tudo muito novo nessa 

pandemia, estamos aprendendo a lidar com ela conforme cresce, mas 
acredite que estamos tomando todas as providênc…”

Desliguei a televisão. 

6 de maio de 2020 (lua cheia)

Será que tinha alguma coisa naquele bolo, nas bolachas? Será 
que eles querem tirar você de mim?

“Cala a boca, Mali.” Tenho de repetir para mim mesma. Eu 
estou enlouquecendo aos poucos. Vejo minha própria degradação, 
mas ainda tenho vida. Meu corpo definha enquanto a barriga continua 
a crescer.

A campainha soa. Eu vou abrir e um pacote de bolachas está lá.
Engulo seco. É paranoia, eu sei. Entretanto, por via das dúvidas, 

joguei as bolachas fora.

9 de maio de 2020 (lua cheia)

Sabe que dia é amanhã, minha filha? Dia das mães.
Acho que amanhã vou fazer eu mesma um bolo para 

comemorarmos. Você chutou forte em resposta. Imagino que isso 
seja um sim.

10 de maio de 2020 (lua cheia)

“Dizem que muitas mulheres grávidas se acham feias. Eu não. 
Para falar a verdade, me acho radiante.” É o que estou pensando 
enquanto Lúcia discute com o jovem bombeiro que foi chamado para 
apagar o fogo. O que foi um grande exagero, porque conseguimos 
apagar sozinhos bem antes dele chegar. Nem preciso dizer que meu 
bolo não deu certo.
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Volto a prestar atenção na conversa na minha sala quando 
Lúcia se exalta para dizer:

– Nossos hospitais públicos nem têm mais leitos. Onde vão 
colocá-la? Não há quartos separados disponíveis. Ela não tem o 
vírus, mas no estado em que está pode ser contaminada lá. Estariam 
arriscando duas vidas. Ela está melhor aqui.

– Como ela está não pode ficar aqui sozinha. – O bombeiro 
rebate, preocupado e, pelos ombros curvados e olheiras, cansado 
também.

– Eu fico aqui com ela. – Lúcia exclama, conseguindo a atenção 
de nós dois.

– Como? – Perguntamos eu e o bombeiro ao mesmo tempo.
– Você ouviu.
– Você deve estar maluca. – Comentei.
Mas ela estava bem certa. E ficou de se mudar para meu 

apartamento no dia seguinte com poucas roupas e muitas panelas.

12 de maio de 2020 (lua cheia)

Escutei os vizinhos brigando de novo, mas dessa vez era por 
minha causa. Lúcia decidiu me ajudar e cuidar de mim, aparente- 
mente, e Humberto, seu marido, não gostou nem um pouco. Como 
eu poderia julgá-lo? Eu te deixaria ir, minha filha, para a casa da 
Morte? Acho que não. Mas ela veio.

15 de maio de 2020 (quarto minguante)

– Eu escuto vocês brigando. – Comento com Lúcia, enquanto 
ela tenta baixar minha febre com panos úmidos na testa.

– O quê?
– Pela parede – complemento.
Lúcia para com o pano no ar e me observa antes de recolocá-lo 

sobre a minha testa sem dizer nada. Eu pergunto:
– Você abandonaria ele? Se pudesse?
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– E por que não poderia? – Ela sorri. – Não, minha filha, eu 
não o faria. A vida não é feita só de brigas, você as escuta porque 
elas são feitas de gritos, mas o amor é a linguagem dos sussurros.

Eu dou um sorriso febril.
– Eu sussurro para minha filha.
Lúcia tenta sorrir também, entretanto é mais um sorriso triste. 

De repente, parece que eu posso ler sua expressão e pensamentos. 
Será que a maternidade nos deixa mais sensíveis? Comento:

– A culpa não é sua. Por não ter engravidado, digo. Não o 
deixe culpá-la.

Ela inspirou fundo, para segurar as lágrimas, imagino, e sorriu, 
mais um daqueles sorrisos tristes. Ela é uma mulher forte.

– Eu o abandonaria se ele me desse motivos para isso, mas 
não por desistir. Não assim.

Eu não sabia o que pensar sobre. A verdade é que não é só 
o tempo que é relativo. Depois de um tempo de silêncio, eu achei 
que a conversa estava terminada. Ela deitou do meu lado na cama. 
Eu senti você chutar… Forte. Você também será uma mulher forte.

Comecei a cantar, nossa canção de ninar, e entre versos ouvi 
Lúcia sussurrar:

– Sabe, eu também ouço você cantar… Pela parede.

Raio de Sol, não se assuste com a escuridão
Permita meu abraço ser o cachecol
Que te aquece nessa solidão.
Raio de Sol…

16 de maio de 2020 (quarto minguante)

Hoje seu pai me ligou. E eu arranquei o fio da parede.

17 de maio de 2020 (quarto minguante)

Lúcia disse que eu estava fora de mim ontem. Ela disse que 
eu parecia estar em outro mundo. Ela chamava e eu não respondia. 
Eu fiquei horas falando coisas sem sentido.
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Meu palpite é que eu estava nesse mundo mesmo, mas perdida 
em algum lugar do passado.

Discutimos por causa disso. Ela achava que eu deveria ir para 
o hospital. Eu afirmei que ela mesma havia dito para o bombeiro 
que não era uma boa ideia. Ela respondeu irritada:

– Sim, fiz aquilo para que fosse escolha sua, mas depois de 
ontem não tenho mais tanta certeza se agi certo. Você tem direito a 
atendimento de qualidade segundo a Organização Mundial da Saúde. 
Proteção para seu bebê.

– Direito, Lúcia… Eu também tinha direito à liberdade.
– Você não pode decidir por nossa menina apenas baseada no 

seu egoísmo.
– Nossa menina? Egoísmo? É nela que eu estou pensando cada 

vez que minha cabeça dói e meu corpo não consegue me manter 
de pé. É ela que me dá força para puxar o ar, mesmo com toda a 
dificuldade. É nela que estou pensando quando fico aqui, protegida, 
em vez de buscar ajuda para mim e correr o risco de infectá-la. Além 
disso, eu nem sei se estou mesmo com a droga do… – Eu estava 
começando a me desesperar.

– Você não está. – Lúcia afirmou. – Vai ficar tudo bem, nós 
vamos cuidar de você e da nossa menina.

A conversa se deu por encerrada. Mais tarde, na cama, ela me 
perguntou:

– Como ela vai se chamar?
– Raio de Sol.
Ela fez uma careta.
– Isso não é um nome.
– É o dela… – Sussurrei. – Ela tem o poder de iluminar as 

noites mais escuras.
Lúcia sorriu, um daqueles sorrisos tristes.
Esta foi a última pergunta que ela me fez. Essa foi também a 

última vez que eu a vi.
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18 de maio de 2020 (quarto minguante)

Lúcia não estava na cama quando eu acordei.
Ela não estava no meu apartamento. Perguntei-me se ela teria 

ficado chateada com a discussão. Ou se teria ficado com medo de 
mim. Ela disse que cuidaria de nós. Talvez ela só precise de um 
tempo.

19 de maio de 2020 (quarto minguante)

Lúcia não apareceu. Abri a porta algumas vezes para ver se 
tinha algum bolo ou bolacha, mas não… Cada vez que eu abria, 
pensava em bater na porta do seu apartamento e perguntar se está 
tudo bem. Não tive coragem. Se ela queria um tempo, então eu daria. 

Reforcei a bolha que nos protegia, filha, e deixei o assunto de 
lado. Prometi a mim mesma ter bons pensamentos e força. Por você.

20 de maio de 2020 (quarto minguante)

Dançamos, cantamos, li histórias para você, conversamos. Eu 
sinto você crescer dentro de mim. Foi um dia feliz.

Te amar é tão fácil, sabe? Será que é por que eu te idealizo? 
Ou porque não temos a famosa convivência diária.

Mas como negar a ligação entre mãe e filha. Você é o ser que 
chegou mais perto do meu coração. Você é o único que dançou a sua 
batida. Você é o único que eu pude guardar dentro de mim.

22 de maio de 2020 (lua nova)

A janela divide os espaços. Meu mundo. Teu mundo. O mundo 
dele. O mundo dela.

Nem parece que vivemos no mesmo planeta.
Pela janela vejo um ou outro de vez em quando passar e me 

pergunto quantas máscaras eles estão vestindo.
Desde que a Lúcia desapareceu ficamos só eu e você de novo, 

filha. Todos podem nos abandonar, mas temos uma a outra.
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23 de maio de 2020 (lua nova)

O sumiço de Lúcia me intrigava. Nada mais de bolos, nem de 
conversas no apartamento ao lado. Tudo muito estranho. Comecei 
a cogitar coisas malucas como assassinato ou…

Balancei a cabeça para mandar o pensamento embora. Não 
pense nisso. Por outro lado, por que ela desapareceu sem ao menos 
me avisar?

25 de maio de 2020 (lua nova)

Sempre gostei de Fernando Pessoa. Às vezes me sinto tantas 
pessoas dentro de uma só, ele ao menos teve coragem de dar nomes. 
Abri o livro de poesias em alguma página aleatória, O Menino da sua 
Mãe. Fechei o livro. Não, esse não. Abri de novo em outra página:

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na 
intensidade com que acontecem.”

Talvez seja o resumo da nossa relação, minha filha.

30 de maio de 2020 (lua crescente)

E se eu morrer aqui e agora? Será que alguém vai saber? 
Provavelmente só quando os vizinhos começarem a sentir o cheiro.

E se eu gritar? Será que alguém vai vir me socorrer? Talvez 
não. Devem estar preocupados demais com a própria segurança, e 
quem sou eu para julgar?

Se minha vizinha gritasse, eu iria socorrê-la?
Provavelmente não. Tenho de te proteger, minha pequenina. 

Ou será que isso é só uma desculpa para minha covardia? Por que 
está tudo tão confuso?

Cadê os pontos finais, as certezas? Eu só vejo interrogações…
Você está me ouvindo? Consegue ler meus pensamentos, 

minha filha? Sentir o que eu sinto?
Espero que, no momento, não.
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5 de junho de 2020 (lua cheia)

Acabo de me dar conta. Hoje começa a lua cheia, isto quer 
dizer que em 16 dias ela desaparece do céu por completo. Fiz uma 
pesquisa rápida e confirmei o que eu calculei algumas semanas atrás. 
Na madrugada entre o dia 20 e 21 de junho é lua nova, exatamente 
às 03:42:16. No solstício de inverno, a noite mais longa do ano 
de 2020 será uma noite sem Lua. Por que todos insistem em me 
abandonar? Até a Lua. 

Sinto você chutar. Sim, eu sei, você não me abandonou. E eu 
também vou fazer a mesma coisa por você, minha filha. Não posso 
me desesperar. 

Afinal, quem aqui tem medo de escuro?

Quando guardei o diário, e o barulho aconchegante da caneta 
riscando o papel cessou, eu ouvia apenas o silêncio. Então me dei 
conta de que fazia dias que eu não escutava os vizinhos discutindo… 
Comecei a cantar.

Raio de Sol, não tema a noite escura
Deixe minha voz ser o farol que te guia
Nessa imensidão, ah, minha doçura…
Quem diria…
Que eu pudesse amar tanto assim
Que coubesse tanto amor dentro de mim.

6 de junho de 2020 (lua cheia)

Estava assistindo a um pouco do jornal distraída, divagava sobre 
o mistério de Lúcia que eu ainda não entendia quando alguém bateu 
na porta, com tanta raiva que nem lembrou que existe campainha. 

Para minha surpresa, o marido de Lúcia estava do outro lado 
da porta, com os olhos inchados e o rosto vermelho. Não precisei 
perguntar, ele se adiantou:

– Ela foi para o hospital.
– Ela o quê? – Perguntei de reflexo.
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– Feliz agora?
– Eu não…
– Você sabia esse tempo todo que está contaminada. Você sabe 

o que carrega dentro de si. Essa menina merece algo melhor… Você 
não tinha o direito de levar minha mulher.

Eu não tive tempo de responder, porque ele puxou a porta e a 
bateu na minha frente, nos separando.

“O número dos infectados estão começando a estabilizar, mas 
os hospitais estão muito além da capaci…”

Puxei o fio da televisão com raiva. Agora ela podia fazer 
companhia ao telefone.

9 de junho de 2020 (lua cheia)

Eu quero fugir. Fugir de mim mesma, mas, agora que você faz 
parte de mim, também não quero mais.

12 de junho de 2020 (lua cheia)

Hoje, dançamos na cozinha. Eu e você.

13 de junho de 2020 (quarto minguante)

Hoje, dançamos na cozinha. Eu e seu pai. Ou isso foi ontem? 
Ou antes?

15 de junho de 2020 (quarto minguante)

Está chegando a hora. Eu sinto você agitada dentro de 
mim. Minha barriga já não cabe nas roupas, mas não posso sair 
para comprar novas. Tenho de usar as do seu pai; isso traz mais 
lembranças do que eu gostaria. Eu gastei todo o sabão para ver se 
ficava com cheiro (de quê mesmo? Lavanda e alguma coisa), mas 
continua com cheiro dele. É um cheiro tão bom. Droga.
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16 de junho de 2020 (quarto minguante)

Por vezes, nem as canções de ninar resolvem. Se estou mesmo 
infectada, e você está dentro de mim... Será que? Eu não terei forças 
para te ver nascer e morrer nos meus braços. 

Tenho de afastar esses pensamentos. Promessas são promessas.

17 de junho de 2020 (quarto minguante)

Acordei muito fraca. Temo que minhas forças estejam no fim. 
Força, minha filha. Já está na hora de você sair. Preciso cumprir 
minha promessa… Preciso…

20 de junho de 2020 (manhã)

A bolsa estourou no começo do dia. É hoje. Finalmente vou 
conhecer minha filha.

A alegria me dominava. Ainda bem que eu não sabia o que 
aconteceria nas próximas 20 horas… Provavelmente teria desistido 
ali mesmo.

20 de junho de 2020 (tarde)

– Me ajuda. – Ele não respondeu, mas eu sabia que estava lá. 
– Me ajuda. – Encostei a cabeça na porta fechada do vizinho e me 
permiti chorar pela primeira vez em dias – Por favor. Toda criatura 
precisa da ajuda das outras.

O silêncio era imperativo. 
Relanceei a marca de água da bolsa estourada e de sangue que 

eu deixei pelo chão tentando chegar até aqui. Inútil. Puxei o ar com 
força e voltei para o meu apartamento. Eu teria de fazer isso sozinha. 
Quer dizer, sozinha não, eu e você, minha filha.

20 de junho de 2020 (ou 21? Não sei)

Sempre quis ser uma atriz reconhecida. Fazer algo épico. Um 
musical estonteante. Algo grande, para que meu nome não fosse 
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esquecido pelo mundo. Entretanto, isso foi antes. Tem momentos 
que mudam nossa perspectiva da vida inteira. Esses dois meses me 
fizeram pensar sobre muita coisa, mas essas últimas horas me deram 
a certeza de que eu fiz algo épico. Seu parto, minha filha, foi a maior 
aventura que eu poderia ter participado. Digna de uma ode, que 
ninguém nunca vai conhecer. Não que eu me sinta uma heroína… 
Eu não sou uma mocinha. Vilã? Não também. Depende. Tudo é 
relativo, e esse momento do parto, para mim, foi da intensidade de 
uma vida inteira.

Eu já tinha ouvido falar de partos longos, mas nunca imaginei 
que fosse assim… O dia virou noite, e eu já perdi a noção de tempo 
e espaço. Muitas coisas me passam pela cabeça entre as contrações.

1. Einstein estava certo. O tempo é relativo. E tudo mais 
também é.

2. Eu não posso morrer agora.
3. Eu posso ter matado Lúcia.
4. Eu não posso te matar, minha filha…
5. Eu queria seu pai aqui.
6. E se...
7. Raio de Sol, não tema a (...)
8. Eu não posso morrer.
9. Eu posso ter matado.
10. Eu não posso te matar.
11. Eu… não consigo... respirar.
A porta da sala abriu com um baque. Eu havia me esquecido de 

trancar? Tentei me levantar do chão do quarto, mas não conseguia. 
Tudo parecia girar. Eu puxava o ar com força, mas sempre parecia 
faltar. Como dói. Por que você não quer nascer, minha filha?

Alguém se aproximava a passos rápidos. Eu estava fraca demais 
para me importar. Minhas pálpebras se fecharam involuntariamente. 

– Não. Não. Não. – Alguém gritou. Voz de homem. Por que 
ele não fica quieto? – Maria Alice? Mali.

Cala a boca, eu queria falar, mas não conseguia. Ele não parou:
– Mali, fica comigo. Sua filha precisa de você. Está quase lá.
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Eu tentei abrir os olhos e foi o suficiente para ver meu vizinho, 
Humberto, na minha frente.

– Lúcia? – Eu consegui sussurrar – Desculpe por...
– Não, não. Lúcia está bem, se recuperando. 
– Desculpe… Desculpe…
– Mali, para. – Ele me chacoalhou. – Não foi você que 

transmitiu. Você não está infectada, Mali. Eu menti.
Como? Como ele podia saber? Eu abri bem os olhos para 

prestar atenção. Isso quer dizer que você, minha filha, não corre 
risco de… Ele continuou:

– Eu fiz o teste para você, a Lúcia ajud…– Uma contração 
muito forte me fez dobrar ao meio. Ele parou de falar de imediato.

– Então como...? – Não consegui finalizar a frase.
– Como eu te acusei? Raiva. E talvez Lúcia esteja certa… Eu 

goste de culpar os outros.
– Não... Como…
Agora ele entendeu minha pergunta:
– Ah, Lúcia pode ter pego no supermercado, ou... Não sei.  

A culpa pode ser minha por ter pedido para ir no meu lugar, afinal…
Outra contração interrompeu a conversa. Eu gritei de dor. Meu 

vizinho comentou:
– Acho que sua menina quer nascer. Que bom, porque essa 

noite escura precisa de luz.
Inspirei fundo e balancei a cabeça. Eu não matei ninguém…  

E eu prometi não morrer.

21 de junho de 2020 (lua nova)

O suor escorria por todo o meu corpo; entre contrações tão 
fortes que meu corpo todo tremia, eu fazia força. A dor era insu- 
portável. Para tentar me manter lúcida, eu cantava.

Raio de Sol, não tema a...
Empurra Maria Alice. Empurra.
noite. Escura.
Força, mulher. Coragem.
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Deixe minha. Voz. Ser o…
Empurra. Sua filha precisa de você. 
farol que te …
Contração. Contração. Contração. Dor.
guia, Nessa 
Inspira, expira. Inspira, expira.
imensidão…

Eu sentia minha força se esvaindo a cada tentativa. Minha 
cabeça girava, e eu só me permitia pensar na letra da nossa canção 
de ninar.

Ah, minha doçura…
Eu não posso morrer. Eu prometi. Estamos quase lá.
Raio de Sol…
Eu prometo… Eu prometo. Eu prometo.
Quem diria…
Força. Força. Força. 
Que coubesse tanto amor dentro de mim.
Juntei forças de onde não existia e empurrei, numa última 

tentativa com tudo que me restava.
Tudo.
E não me lembro de mais nada além da canção.

Raio de Sol…
Eu prometo não morrer… Até você chegar.

22 de junho de 2020

O fato é que ele mentiu. Apenas para me dar forças, eu imagino.
Eu fui encaminhada para o hospital depois de desmaiar. Eu 

tinha o vírus, e ele sabia, e mesmo assim fez o parto. É um bom 
homem. Lúcia também. 

Talvez você fique bem com eles. Ou talvez seu pai volte. Eu 
não sei. Mas até lá, vão cuidar bem de você.



342<<  Sumário

Pelo menos eu pude cumprir minha promessa. Estou feliz. 
Radiante, por ter te trazido ao mundo, uma coisa tão bela e cheia 
de luz para um mundo tão escuro. Eu dou um sorriso, mas um 
daqueles sorrisos tristes da Lúcia, porque eu também não gostaria 
de te abandonar.

Não me deixaram te ver. Eu não conheço seu rosto, mas, por 
um lado, isso não me incomoda. Assim, para onde eu for agora, vou 
sempre me lembrar de você como parte de mim. Como um Raio de 
Sol que veio para iluminar a minha escuridão.

Ah, e antes que eu me esqueça. Eu menti. 
A canção de ninar não é tão antiga quanto a Lua… 
Fui eu que a escrevi. Para você.
Será sempre a sua música.
Eu queria poder ficar mais… Desculpe.
Mas tenha certeza de que sem você eu não teria conseguido.
Você me deu forças…
E eu pude cumprir minha promessa.
Espero que, quando crescer, possa ler esse diário.
Caso eu mesma não possa ler para você.
Espero que sua próxima mãe cante para você dormir.
Acho que todas as mães deveriam cantar e contar histórias.
Acho mesmo.
E espero que não se esqueça de mim.
E viva, minha filha, pois se chegou até aqui é porque leu meus 

relatos e viu como a vida pode ser tirada de nós de uma hora para a 
outra. Seja feliz, ou ao menos passe a vida lutando para isso. Quando 
a tristeza vier, deixe a lágrima cair. Não há vergonha alguma em 
chorar, desde que se levante depois. Você não precisa ser mais forte 
que o mundo, Raio de Sol, apenas mais forte que suas angústias. 
Eu fui. Por você. 

Só me prometa não morrer… Antes de viver.
Eu te amo. Sempre.
Mamãe.



Q u a r e n t e i

Um conto de 
Marina Hadlich

Continuo com a rotina de arrumar a cama todos os dias logo de- 
pois que me levanto. Pronto! Sensação de uma tarefa completa no dia. 
Agora posso deitar por cima da colcha e assistir a séries o dia inteiro 
com menos culpa na consciência. Se sobrar tempo, leio um livro. 

Quando acaba a louça limpa lavo tudo de uma vez. Já aproveito 
e faço faxina. Todo trabalho num dia para descansar nos outros 
seis. Acho que a história diz que deveria ser o contrário, seis dias de 
trabalho para um de descanso.

Não gosto de cozinhar, mas nesse tempo de espera, de 
quarentena, de ficar trancafiada em casa, já enjoei dos pratos que 
sei cozinhar, então tive que inovar com a ajuda da internet e das 
antigas receitas de família. Já teve bolinho de arroz da vó, bolo de 
chocolate da mãe e frango no abacaxi da internet.

Buscando manter a mente sã me lanço um desafio de aprender 
algo novo por dia. Ufa, hoje foi o frango com abacaxi. Nos dias de 
preguiça me limito a abrir o dicionário (no computador, é claro) e 
descobrir uma palavra nova. Isso me basta.

Redescobri os jogos de tabuleiro que ficavam em cima do 
armário cheios de pó. Descobri também minha alergia quando tentei 
arrumar os armários e gavetas de tranqueiras.
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Pensei num novo hobby, tentei, desisti. Queria fazer tricô. 
Procurei modelos na internet. Na hora de começar não tinha agulhas, 
nem linha. Não podia sair para comprar. 

Sento no computador para fazer cálculos financeiros. Salário 
reduzido, mas a economia está bem maior aqui em casa. Não gasto 
mais com cinema, não janto fora, não compro roupas novas. Vou 
conseguir guardar mais dinheiro esse mês que nos meses anteriores.

O trabalho está em modo lento, remoto, o projeto filho está 
suspenso, passar roupa é desnecessário. Maquiagem então, vai passar 
da validade, da vaidade, e estragar. Descobri a liberdade de andar 
sem sutiã. Quero ver quando precisar voltar a usar as benditas alças 
para sair de casa. 

O ócio tem me consumido. Nova ideia me veio: escrever um 
livro. Depois vendê-lo apenas em forma digital. Claro, as livrarias 
também estão fechadas. Mas não tive nenhuma ideia genial que fosse 
atrativa o bastante.

A vida é feita de planos, projetos. Todos esses já iniciei e 
encerrei. O objetivo da vez é fazer uma festa de aniversário solitária 
ser divertida em tempos de quarentena. Afinal de contas, não é 
sempre que se tem o prazer de ser a única convidada de uma festa. 
É uma honra. O bolo que eu queria encomendar até produzem na 
quarentena, mas não entregam na minha casa, moro onde Judas 
perdeu as botas. 

Queria balões, isso consigo comprar no mercado, mas não são 
de gás, já fiquei triste. Decidi eu mesma fazer o bolo, usar balões 
normais e comemorar com meus amigos pela internet. Tudo certo, 
vela acesa. Vela daquelas grandes, que se acende para santos, afinal, 
esqueci-me de comprar vela de aniversário no mercado e me recuso 
a sair novamente, na hora do meu aniversário, com todo aparato 
necessário: álcool em gel, máscara, luva. Não quero ter que voltar e 
colocar minha roupa boa de aniversário direto para lavar. 

Vamos cantar parabéns assim mesmo. Todos prontos do outro 
lado da tela, amigos reunidos virtualmente, começa o parabéns. Sai a 
luz e cai a internet. Fico eu no escuro e a vela de santo acesa. Serviu 
para alguma coisa. 

Quarentei, literalmente.



R a b i s c o s

Um conto de 
Bianca Maria de Souza

Era uma escritora-celebridade. O contato humano sempre a 
preenchera, mas a pandemia mudou as coisas de figura. Em um dos 
meses ouviu na televisão que era considerada do grupo de risco: 
tinha obesidade. Comprou uma casa nas montanhas, afastada de 
tudo (e de todos) e passou a viver ali desde então. O lugar tinha um 
aspecto que a irritava, e, por isso, de ora em vez, escrevia longos 
e-mails às suas amigas da cidade expondo a ira que sentia quando 
percebia que a casa parecia mais solitária do que ela. As amigas 
riam de seus e-mails e pediam para ela comprar um celular logo, 
estavam cansadas de “redes sociais” arcaicas como os e-mails. Para 
Rita, os e-mails eram avançados demais, gostava das cartas escritas 
com uma caligrafia impecável e dobradas com cuidado, ou aquelas 
escritas com letras tortas, que já mostravam o teor da carta antes de 
lê-la. Por isso evitava os computadores, os celulares e tinha sempre 
consigo um caderno, um pedaço de papel com o qual começava e 
terminava suas histórias.
O editor mandara um e-mail curto dias antes, dizendo, em caixa 
alta, precisamos do manuscrito, Senhorita Bisco. Revirou 
os olhos quando leu, mas ele tinha razão, o trabalho a esperava. 
Sentou-se na escrivaninha, pegou seus papéis e olhou ao seu redor. 
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Nada a inspirava, a casa era úmida e fria, as árvores tinham largado 
as folhas sobre o gramado e estava tão afastada que não podia ver 
nem casas, nem senhoras cantarolantes estendendo suas roupas, não 
havia um motorista de ônibus, um cobrador, nem mesmo crianças 
puxando as saias de sua mães pedindo mais doce. Só tinha ela, aquela 
casa solitária e seus papéis, pegou um deles e num ímpeto de falta-
dela cheirou o papel, sorriu espontaneamente, aquilo ainda não se 
perdera, havia algo de estável. Talvez pudesse escrever sobre isso, 
sobre como se sentia nesse momento. Mas nunca gostara de falar 
sobre si, na verdade escrevia porque queria ser outra, ou outros. Foi 
à cozinha, desligou a chaleira e suspirou profundamente. Voltou-
se para a garrafa e colocou o café em sua xícara, sorriu um sorriso 
torto, fora a mãe que lhe dera aquela xícara quebrada a última vez 
que se viram. Como sentia falta dela, era o único momento em que 
queria ter um telefone, poderia vê-la de longe, mas não a sentiria, 
o que a levaria novamente a essa sensação de artificialidade que 
sentia há meses. Sentou-se no sofá, sentiu o cheiro do café e passou 
as mãos suavemente sob a xícara como para aquecer-se, como para 
agarrar a lembrança da mãe, tocando em seus cabelos úmidos e a 
aconchegando em um abraço apertado...
Dormiu cedo, tinha o costume de antes de deitar-se olhar-se no 
espelho e fazer um tour por seu corpo, tocava as voltas, o estômago 
alto que ressaltava, as estrias perto do umbigo. Às vezes sorria para 
imagem, como que tentando acalentá-la, outras tinha vontade de 
fazer uma cena dramática e quebrar o espelho para ver-se como era, 
fragmentada. Mas naquele dia, ela só pôs o pijama, recapitulou o 
e-mail e gritando disse: precisamos do manuscrito, quem sabe 
assim ela começaria, mas apenas deitou-se e dormiu.
No dia seguinte, acordou estranha. Mas não sabia ao certo dizer se era 
um estranho já conhecido, ou se era um estranho novo. Levantou-se 
meio tonta, lavou o rosto e sentou-se na escrivaninha: precisamos 
do manuscrito, disse a si mesma – em pensamento. Sentou-se em 
frente aos papéis, pegou sua caneta fina e começou a escrever. Estava 
inspirada, encheu páginas e páginas, escrevia como se estivesse 
doente, doente de escrever. De vez em quando se levantava e ria para 
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as paredes da casa, mostrando que estavam em opostos, agora ela 
não estava mais solitária, havia alguém e esse alguém era a escrita. 
Nem revisou os papéis, foi-se contente à cozinha e preparou um pão 
com mortadela no capricho. Satisfeita, lembrou-se deles e sentou-
se para conferir a escrita, estava inebriada esta manhã e seu texto 
podia precisar de uma digitalização. Revirou os olhos ao lembrar-se 
de passar horas em frente ao computador. 
Mas algo estava errado. 
Não havia letras, nem palavras, nem frases, muito menos orações. 
Fechou os olhos, passou a mão de maneira rápida sobre eles como 
para ter certeza de que via bem, e não podia acreditar... Só havia 
rabiscos, por todos os lados. A casa pareceu ecoar um riso medonho, 
e ela viu-se assustada, pegou o computador com um ímpeto de falar 
a suas amigas que não escrevia, que apenas rabiscava, pensou uma 
ou duas vezes nisso. Elas riam tanto dela, a chamariam de louca. Já 
suportava as brincadeiras com seu peso, ouvir que estava pirada faria 
com que ela quebrasse de verdade aquele espelho. Mas engoliu todo 
o seu orgulho e sentou-se em frente ao computador. 
Ficou estática, o que eram aqueles botões?
Lembrou-se de memória que eles representavam as letras. Mas 
quando as imaginava, elas não pareciam assim. Havia algo de errado, 
será que isso é chinês? Riu-se sozinha. “Podem sair de onde vocês 
estão, galera, eu sei que isso é uma pegadinha, agora cadê meu 
computador de verdade?” Mas não havia ninguém na casa, só ela, 
e aqueles rabiscos. Começou a desesperar-se, sentiu uma falta de 
ar lhe percorrer, “respire fundo, faça o que a terapeuta te disse olhe 
as coisas e fale-as”. Mas quando abriu a boca não saíam sons, nem 
palavras, saiam rabiscos, que caíam naquele frio e úmido chão de 
madeira. Estava completamente desesperada, tocou nos rabiscos  
– “eu só posso estar ficando maluca”. “Um banho quente! É isso! Eu 
devo estar em mais uma dessas minhas crises de ansiedade, talvez 
um banho ajude.” Ligou o chuveiro no mais quente que pode, a pele 
ficava vermelha e ela passava a água com agressividade em sua cabeça 
como que fazendo um pedido de “Ei, o que está acontecendo com você? 
precisamos entregar o manuscrito”!
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E não estava pensando, estava falando, e junto com a água cai 
inúmeros rabiscos, estava em uma banheira cheia de manuscritos.  
O peito não conseguia mais acompanhar o batimento cardíaco e 
nem a respiração o nível de ansiedade que chegava, o ar entrava 
torto, como um rabisco. Talvez se alguém entrasse na casa, ela não 
seria mais Rita Bisco, a escritora-celebridade, seria apenas uma 
junção de rabiscos. E com essa epifania o corpo se acalmou, era 
ela um rabisco. Sempre fora um rabisco. Pedaços de letras que só 
ela entendia, chorou-se de felicidade, não estava só. Naquela casa 
da montanha havia rabiscos, e havia letras e havia ela. E ela era os 
rabiscos, e ela era as letras. Levantou-se da banheira, olhou-se no 
espelho, passou os dedos sob as estrias, nas curvas e no estômago 
alto. Olhou-se e não riu, nem chorou, apenas deixou cair um rabisco 
que se formava na sua boca, abraçou-o carinhosamente. Olharam-se 
ambos ao espelho, o rabisco e ela, juntos gritaram: precisamos 
entregar o manuscrito. 
E despertou-se bruscamente, mas com um sorriso no rosto como 
não tivera havia anos. Prazer, eu me chamo Rita Bisco, Rabisco para 
os mais íntimos.



S C P-1 9 - R  
C o v i d -1 9

Um conto de 
Rafael da Silva Moreira

SCP-19-R1 encontrado pela primeira vez na China na cidade de 
Wuhan, no ano de 2019, dentro do residente E-13, de sexo masculino, 
de 37 anos. Agentes que o capturaram descrevendo-o com uma 
aparência muito doente, parecendo cansado e com falta de ar, falava 
com voz grogue e com dores muito fortes. Os agentes que o capturaram 
foram contaminados, mas começaram a ter sintomas só depois de 5 a 6 
dias, os mesmos contaminaram um setor inteiro da agência, deixando-o 
em isolamento. Todos que entraram em primeiro contato com o SCP-
19-R foram internados e ficaram em observação. Dr. Mêncio ficou 
responsável pelos cuidados e pesquisas sobre os agentes e o SCP-19-R.

O Dr. Mêncio priorizou os agentes, medicando e interrogando-os. 
Início da gravação do interrogatório com os agentes: 

Dr. Mêncio: Agentes, quais os sintomas que estão tendo após 
entrarem em contato com SCP-19-R?

Agente C-23: Agente K-142 está tendo dores corporais (tosse) 
e na cabeça, muita tosse e febre alta. Agente C-124 teve conjuntivite, 
está tendo (tosse) muita diarreia, com fortes dores (tosse) na 
garganta e tendo febre alta. O Agente I-54 está com dificuldades de 

1 SCP – A Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo 
o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos 
anormais que desafiam as leis da natureza (que são sempre referidos como SCPs).
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respirar e de se mover. Eu estou com febre alta, tosse e com perda 
total do meu olfato e paladar.

Dr. Mêncio: Obrigado, agente, voltarei daqui um tempo. 
Fim da gravação do interrogatório com os agentes.

Após a visita aos agentes, o doutor foi até a cela do SCP-19-R.
A cela do SCP-19-R que foi feita especialmente para ele (cela  

4 m² com filtros especiais para manter o indivíduo com circulação de 
ar e proteger a instalação inteira), ao aproximar-se da ala em que o 
SCP-19-R está mantido, precauções devem ser tomadas, as pessoas 
devem colocar uma roupa totalmente fechada dos pés à cabeça, a 
qual não tenha nem uma entrada de contato com o ar do local. Após 
deixar o local, as pessoas devem ser esterilizadas e revistadas.

O indivíduo SCP-19-R é interrogado e feito teste sobre 
tal aquisição da sua “habilidade” de vírus. Início da gravação do 
interrogatório com SCP-19-R:

Dr. Mêncio: SCP-19-R como se sente?
SCP-19-R: Me sinto cansado, com fortes dores.
Dr. Mêncio: Quando descobriu essa tal “habilidade” em seu 

organismo?
SCP-19-R: Não me lembro.
Dr. Mêncio: Descobriu mais algum avanço nessa tal doença 

que você porta?
O indivíduo começa a tossir violentamente, ficando sem 

respirar. Sem poder ajudá-lo, o indivíduo falece dentro da sala.
Fim da gravação do interrogatório com SCP-19-R.

Adendo 1: A sala ainda contaminada permanece com testes.
Adendo 2: O SCP-19-R se adapta frequentemente e começa a 

se alastrar entre a agência e o mundo exterior.

O Dr. Mêncio coloca em pauta uma série de testes em cima do 
tal SCP-19-R que foquem em um antivírus.

O antivírus produzido pela agência é soldado à tubulação da 
organização e assim ao ar livre. Os testes do indivíduo SCP-19-R 
continuam [Dados redigidos].



S e n h o r a  s í n d i c a

Um conto de 
Diogo de Souza Medeiros

Assaltantes levam medo e pânico à comunidade universitária. Faz 
sete anos que deu essa manchete na tevê. Meu namorado começou 
a esconder canivete na roupa. Eu, a beber. Primeiro um gole, depois, 
saindo da faculdade, um pouco mais. Tomado pelo hábito de largar 
a vida ao acaso, senhora, eu rezei. Imagine as consequências que 
sete meses em orações podem causar na vida de alguém. Não pelo 
ato da reza em si, mas pelos motivos que puseram uma pessoa que 
não crê no sujeito que chama, tenha-lhe rogado por tanto tempo.  
O medo veio em seguida: menores armados com revólveres roubam 
carros e bolsas durante o dia.

Antes da pandemia havia 25 apartamentos para locação. A senhora 
acredita que agora são 120? Foi o que o homem da vistoria disse. 
(Eu me adianto em pedir perdão por não ter lhe avisado que estou 
me mudando, mas é que ele era bonito, sabe. Eu e Bianca, ao menos, 
concordamos). Ele olhou cada detalhe da casa, cada gaveta, mesmo a 
de calcinhas de Bianca, a senhora acredita? Sem pedir licença, abriu 
nossa casa tristinha, cansada, morrendo.

Às vezes, sinto que mudanças são pequenas mortes seguidas pelo luto 
das coisas que vão existir apenas em memória. Mudança é fim, assim 
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como a gente que, quando morre, morre e acabou. Não tem essa de 
morrer-fui-pro-céu. Quando a casa da gente morre, acabou também. 
É que o luto está na partida de quem a gente ama. Se ficássemos 
enlutados por cada morte, não haveria em nossos corações mais que 
gritos. Seríamos mesmo gritadores nos arrastando pelo mundo com 
o peso da morte das gentes. A gente escolhe o grito que grita e grita 
baixinho, alto, na hora, em um mês ou dois. O fato é que precisamos 
gritar. Não podemos escapar aos gritos das nossas mortes, mesmo 
que gritemos em nosso próprio fim. É preciso gritar as mortes e 
esta já me dói.

Desligamos a casa aos poucos: tiramos colares, pulseiras, relógios e 
agora já veias, rins. O homem investigou cada pedacinho, observou 
detalhes como quem procura por defeitos. Estou tão acostumado a 
ouvi-la sobre mim e ao seu cachorro que pisa unhas à noite como 
se fosse rato em meus sonhos, senhora, que não me apresentei. Eu 
sou o menino que estava atrás dos pais há três anos quando bateram 
em sua porta perguntando alguma coisa, e a senhora contou de 
uma menina que morava aqui. Uma história de ladrão pela janela e 
menina gritando por ajuda como quem grita a própria morte, mas 
eu não pude gritar.

Eu e Bianca tivemos, cada um, sua própria violação, senhora, e 
Bianca, ela mesma, estava se mudando para cá porque, na casa em 
que ela morava, a senhora acredita que entraram pela janela do 
terceiro andar? O mesmo andar onde moramos. Fico sem ar todas 
as vezes em que ela conta essa história de fazer de conta que passava 
mal para que a ouvissem em gritos de dentro, a senhora imagina o 
desespero, gritar em silêncio?

Também eu, quando morei em o., deu no jornal: assaltantes levam 
medo e pânico à comunidade universitária. Eles assaltavam na 
única rua que tinha para voltar para casa. Espancaram gentes. Dois 
quilômetros de rua escura em mato, morri de medo. As palavras, 
senhora, tudo isso é para dizer das palavras.
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Eu gostaria de dizer que sou a pessoa que mora embaixo da senhora. 
Uma das pessoas para as quais a senhora vira o rosto todas às vezes 
que tentamos lhe dirigir a palavra. Me pergunto se tem que ser assim, 
se é para ser respeitada. Por que têm uns problemas no mundo que 
a gente não dá conta e acaba esquecendo, não têm? É coisa muito 
chata que tenhamos aprendido a respeitar pela autoridade e pela 
certeza e pelo mando e pela coisa enrijecida do dedo-duro erguido 
para cima como quem diz coisas grandes de mudança. A gente não 
se deu conta de respeitar a incerteza e logo lhes chamamos de bobos 
e moles, moles, porque não têm seus dedos duramente levantados 
ao céu, mas para onde apontam?

Quando nos desvia, senhora, a gente chega em casa, limpa a chave, 
tira a máscara, lava as mãos. A gente chega em casa e faz tudo isso 
e, às vezes, a gente até cheira a roupa para conferir se alguma peça 
estava fedida. Olhamos no espelho para ver se tem coisa no cabelo, 
sabe. E quando digo a gente quero dizer eu, a gente e eu procuramos 
algum desalinho em nós, em mim, e na falta de evidência, a gente 
conclui, eu concluo, que a senhora é uma baita de uma grossa.

Tento desculpá-la por todos os bons-dias que não me deu; tento 
pensar a senhora em momentos de desejar coisas como fumar um 
cigarro e, de repente, é atravessada durante o querer, sendo obrigada 
a abandonar a própria vontade. 

Por mais que eu tente imaginá-la desejando tremendamente algo, 
concluo que a senhora é apenas grossa. Mal-educada mesmo. 
Quando começamos a dar bons-dias uns aos outros? Talvez antes 
de termos aprendido a falar nesta ou naquela língua ou em outras 
oportunidades antes destas, colonizadas por gentes, antes mesmo da 
moeda ou dos navios, quando a língua egípcia era a língua de todos 
os animais humanos porque qualquer outra era bárbara, coisa de 
demônios inventados de maneira muito perversa com vultos que 
roubam nossos sexos e, assim, nasciam crianças amaldiçoadas dignas 
de fogo em corpos, antes, antes dessas línguas todas, senhora síndica. 
Por que a senhora não me cumprimenta?



S r.  D e m i a

Um conto de 
Alcione Nawroski

São 21:15, acabei de rascunhar a aula que devo preparar amanhã 
para apresentar na próxima quinta-feira, lá no Instituto Camões, da 
Universidade de Lublin. A coordenadora do Instituto solicitou-me a 
fala sobre alguém da literatura brasileira e como sugestão me passou 
o nome de Gilberto Freyre. Confesso que nos últimos dias falei tanto 
para as turmas de português da Universidade de Varsóvia, sobre a 
construção das casas grandes, inspiradas na arquitetura dos antigos 
conventos, que neste momento estou bem a fim de falar sobre outra 
coisa. Pra falar a verdade, estou a fim de falar de mulheres. Me 
encontro um pouco cansada destes recorrentes homens brancos na 
academia – referenciais do pensamento social brasileiro – sempre 
os mesmos. Pra ser sincera, eu estava esperando um convite desses 
para propor algo diferente e é isso que vou fazer. 

Os últimos lidos de Conceição Evaristo ainda estão coçando na 
minha garganta. Conceição, pensamento social, acho que também 
vou trazer Carolina Maria de Jesus e propor uma literatura da favela, 
ou pelo menos será este o título da minha conferência, uma vez 
que não se pode colocar muitas palavras num título, até porque 
quando forem traduzir para o polonês poderá ficar ambíguo. Além 
do mais, acho que Camões não faria objeções. Então, o tema será 
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este mesmo – Literatura de Favela. Penso acrescentar o romance 
de Maria Valéria Rezende que em “Quarenta dias”, narrou sobre 
meia dúzia de cacetinhos bem assados e um café com leite com um 
tiquinho a mais de café, e foi alertada pelo atendente de uma padaria 
nas proximidades da Vila Maria Degolada, em Porto Alegre: Aqui no 
sul é melhor dizer um pouquinho ou um bocadinho a mais de café. 

Mandei um e-mail para Pani Dr. Renata (Sra. Dra Renata), com a 
sugestão do tema para confeccionarem o cartaz do evento, e amanhã 
organizo minha apresentação, contemplando o contexto das favelas 
nas obras dessas três autoras. Só falta escolher o conto de Conceição, 
pois “Quarto de despejo” e “Quarenta dias” já é certo. Penso que será 
algo de “Olhos d’água”, que ainda está remoendo minhas entranhas 
chegando à garganta.

Ah, novembro! List (folha), seguido de pad (cai) – Listopad em 
polonês é novembro, e significa o mês que as folhas caem. Mas, nesse 
novembro, parece que todas as folhas das árvores já caíram, pois o 
chão está cor pastel e os galhos pretos das árvores tornam as noites 
mais longas e escuras. Hoje escureceu por volta das 15:30, e agora, às 
21:20, me dá a sensação de ser madrugada. Mas que nada, eu ainda 
vou para a academia, prefiro esse horário que se encontra mais vazia 
e não vou precisar ficar na fila do aparelho de abdominais. Já basta a 
fila do banheiro, do metrô, do ônibus, do bar mleczny (bar do leite) 
e da quinta-feira gorda (última quinta-feira antes da Quaresma).

É difícil passar as noites longas e escuras de novembro dormindo; e, 
assim, acabo acordando cedo. São 5:38 e já estou abrindo os olhos. 
Levanto-me para ir ao banheiro e volto à cama para ficar um pouco 
mais deitada. Ops, mensagem no Insta da minha amiga de Floripa, 
aquela que trabalha na UFSC. Não posso te falar muito, mas vem 
notícia boa pra vc, fique atenta aos e-mails. Deve ser aquele concurso 
que fiz há quase dois anos e está por vencer. Vou só fazer uma 
pergunta, se é referente ao que estou pensando, mas ela deve demorar 
em me responder porque agora no Brasil são 2:00 da madruga. 
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Professora Dra. Renata do Instituto Camões deve acordar cedo como 
eu, porque já me deu um Okay quanto à proposta da palestra. Apenas 
acrescentou no título – Literatura de Favela Brasileira. Sinceramente 
não sei se faz alguma diferença o acréscimo do adjetivo pátrio, mas 
talvez para o polonês, sim. Beleza, vou levantar-me, fazer um café 
e começar a trabalhar nessa bendita apresentação. O café com um 
bocadinho a mais de café, ainda não está me sendo o suficiente. 
Estou precisando me esforçar muito para me manter concentrada 
nesse material, porque a mensagem de Floripa, lá no fundo, está 
me deixando inquieta: O que será que vou receber nesse e-mail que 
está por vir?

Às 10:45 da manhã, minha amiga de Floripa responde e me adianta 
que uma professora do Departamento vai se aposentar até o final 
deste ano. E por isso eu serei chamada para assumir a vaga que 
ela vai deixar. – E agora, que nó na minha cabeça! Eu aqui, me 
esforçando para fazer uma boa conferência, como forma de ingresso 
para a carreira docente na Universidade de Lublin, e recebo essa 
mensagem. Há alguns dias, estava no consultório dentário que fica 
na rua do Museu Polin, e enquanto conversávamos sobre a vida em 
Wawa (abreviação de Varsóvia), contei para meu dentista sobre a 
possibilidade de ir trabalhar em Lublin, quando ele falou baixinho, 
como se quisesse que eu não ouvisse: Lublin é outro mundo! Mas 
logo pensei, são só três horas de ônibus, eu posso continuar morando 
em Varsóvia e trabalhar três dias por semana em Lublin. Nos outros 
dias vou levando a vida que eu já levo. Mas, agora tem esta mensagem 
que vou precisar responder. 

Ficou um plano de conferência meia-boca, mas amanhã, durante as 
três horas que vou passar no ônibus, vou melhorar a apresentação. 
Espero que esse Flixbus tenha internet, porque nem todos têm, 
principalmente essas empresas que oferecem as passagens mais 
baratas tipo essa que comprei, 2 euros e 99 cêntimos. Dia 14 de 
novembro de 2019, chegou o e-mail da Coordenação do Departamento 
de Estudos Especializados em Educação me consultando sobre o 
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interesse na vaga. Amanhã é sexta-feira, feriado no Brasil, eu não 
preciso responder este e-mail tão logo. Vou para Lublin, dar minha 
palestra e na semana que vem vejo o que responder.

Realmente, novembro não é nada fácil aqui. Minha amiga Zósia fala 
que é o pior mês do ano, porque todos os poloneses estão começando 
a ficar tristes porque vão passar tristes pelos próximos quatro meses. 
Ela tem toda a razão, é o segundo ano que estou passando novembro 
aqui e também estou triste. Além disso, hoje estou triste porque vou 
precisar sair cedo de casa, pelos meus cálculos devo sair às 6:00 para 
estar às 7:00 na estação Wilanowska, de lá vou pegar o ônibus para 
Lublin. Neste momento me dou conta de que se eu passar a trabalhar 
em Lublin, vou ter que fazer isso toda a semana. É só novembro, 
e já preciso usar as luvas e o gorro mais grosso que tenho. Maldito 
novembro que as folhas dos plátanos já estão no chão e não tem 
nada além de alguns rastros de sol que surgem por volta do meio-
dia para trazer um pouco de luz. – Quer saber? Vai ser Floripa, lá 
sol não faltará. Pelo menos foi assim que comecei a pensar nas três 
horas que permaneci no ônibus da Flixbus. 

Lublin é pacata, mas lindinha. Diferente de Wawa, as pessoas parecem 
que não têm pressa e por isso vejo mais gente contemplando a cidade, 
principalmente o Centro. Parece que as pessoas vêm das aldeias para 
passar o dia na cidade, as ruas estão cheias. São 10 horas da manhã, 
vou tomar mais um café com “tiquinho” de leite, também vou pedir 
ovos mexidos em algum restaurante do Centro que fica a caminho da 
universidade, porque eu nunca sei quando os poloneses vão almoçar. 
Minha palestra está marcada para às 13:15. Desde que estou aqui, 
vejo que esse horário de aula é o mais privilegiado, é o horário que 
há mais estudantes com sanduiche na mão correndo pelos corredores 
em busca das salas de aula. Se bem que aqui é dzień dobry (bom-dia) 
o dia inteiro, e por isso não faço ideia quando é manhã e quando é 
tarde, pois pra mim o meio-dia serve para dividir o dia, mas aqui 
eu nem consigo entender se 13:15 é manhã ou tarde; o sol também 
não ajuda muito. A maioria dos restaurantes serve o cardápio do 
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café da manhã até por volta das 11 ou 12 horas. Enfim, tenho tempo 
suficiente para tomar um café e comer os ovos mexidos de Lublin.

Eu adoro ser uma convidada na Polônia, sempre me chamam de 
goście (visita). Essa palavra pronunciada em polonês me traz boas 
lembranças do tempo de criança, dos meus pais e avós. O auditório 
está cheio, fui apresentada rapidamente a um professor português e 
uma professora brasileira e em seguida falei sobre a literatura de favela 
no Brasil. A palestra terminou às 15 horas com muitos aplausos, 
ainda teve três perguntas, a última não era uma pergunta, mas uma 
professora se interessou em traduzir na íntegra “Quarto de despejo”; 
missão cumprida. Em seguida, fomos almoçar. A Universidade de 
Lublin é nova, da década de 1960, além de levar o nome de uma 
escritora que foi Prêmio Nobel duas vezes, as repartições são novas 
e o restaurante também. Alguns professores que me acompanharam 
durante o almoço comentaram que gostaram da palestra. Fizeram 
mais algumas perguntas sobre Carolina Maria de Jesus. Saí de lá feliz, 
primeiro com o pensamento em Canindé, depois em Floripa. Lublin 
é legal, mas o dentista tinha razão, é outro mundo.

Vou voltar a Varsóvia de trem, a passagem é um pouco mais cara, mas 
o horário é melhor do que Flixbus. São 18 horas e a estação está quase 
vazia. Parece estranho, sei que são só 18 horas porque aquele relógio 
que fica ali na frente da estação está com os ponteiros em linha reta, 
do contrário, se eu não o visse, calcularia umas 22:00. Bom, quinta-
feira, não deve haver muitas pessoas nesse horário fazendo viagens 
intercity, então, deve ser assim mesmo. Vou aproveitar os minutos 
de espera e mandar uma mensagem pelo insta para minha amiga de 
Floripa, dizendo que decidi voltar, apesar da conferência ter sido boa, 
quero sim assumir essa vaga do concurso na UFSC.

O trem chegou, minha passagem foi a mais barata e pelo número 
deve ser lá no fundo, no último vagão, junto com as pessoas que 
viajam com pets. Não tem problema, o trem assim como a estação 
estão mesmo vazios. São 21:15 e estou em casa de volta. Será que 
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vou à academia hoje? Não sei. Mas acho que posso voltar a pensar em 
português, afinal, decidi que vou voltar a Floripa. Pensar em polonês 
é bom porque na hora de responder, sempre respondo mais rápido, 
as respostas fluem com naturalidade. Mas agora que decidi voltar, 
já posso voltar a pensar em português. Só preciso elaborar uma boa 
resposta em polonês para a Sra. Dra. Renata de Lublin. Bom, isso é 
coisa para mais tarde. Abri a playlist do Spotify e escolhi Alok com 
Seu Jorge: É dia de te ver, que sorte grande, sim senhor. É mamão no 
mel, algodão-doce azul. E a música continua: E é bom, acende uma 
alegria tipo curumim. Por causa do que vibra dentro de você. Você não 
tem ideia como sou feliz.

É 5 de dezembro de 2019, já descarregaram uma árvore de Natal 
gigante para montar no pátio da universidade. São 18:15, minhas 
aulas de Língua Portuguesa com a turma do 3 ano terminaram, do 
meu colega brasileiro também. Então, vou convidá-lo para assistirmos 
ao concurso de curtas portugueses no Cine Elektronik. A amostra 
está marcada para às 19 horas. Vai dar tempo de chegar lá, porque 
de ônibus deve dar uns 30 minutos a partir do campus central.

Os curtas não eram aquela coisa. E para piorar, uma senhora polonesa 
foi até o cônsul português xingá-lo porque a luz da tela do celular dele 
estava atrapalhando a todos que estavam assistindo aos curtas. Ela 
não deixava de ter razão. Mas foi engraçado uma senhora de estatura 
mediana xingando o cônsul português que esbravejou algumas 
palavras em inglês, levantou-se e foi embora. Na verdade, ele nem 
estava assistindo aos filmes, talvez até já os tivesse visto e por isso 
estava mexendo no celular enquanto toda a sala estava tentando se 
concentrar na tela maior, porém, a luz da tela do magistrado estava 
desviando a atenção de alguns. A senhora tinha toda a razão, e ela 
nem se sentiu mal quando soube que o cara que ela xingou era o 
cônsul de Portugal. Assistimos aos curtas, votamos nos três melhores 
filmes, tomamos duas taças de vinho – primeiro uma taça de vinho 
do Douro para matar a saudade e para fechar a noite uma taça de 
vinho alentejano.
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Cheguei a casa, peguei um copo de água e abri os e-mails, não sei 
pra quê, pois não tinha mais cabeça para trabalhar àquela hora. 
E-mail da Coordenação do EED; que estranho, já acertamos as 
disciplinas que vou assumir; o que será agora. Abri a mensagem 
que começava com a palavra, “infelizmente” – eu odeio essa palavra 
em português e em polonês, é sempre usada para indicar alguma 
coisa ruim, algo que não vai dar certo. E não foi diferente. Era 
para dizer que infelizmente a professora não iria se aposentar no 
tempo previsto e por isso o prefixo in- se estendia até mim. Mas a 
mensagem terminava dizendo que vão ver o que podem fazer. Mesmo 
que deu ruim, o fim do e-mail me deu esperanças. A passagem está 
comprada, já dei o aviso prévio do aluguel da casa, mandei uma 
mensagem bem elaborada para Dra. Renata e estou me despedindo 
dos meus estudantes de português. Vou apagar esse e-mail e fingir 
que não o li. Mas, pensando bem, isso não resolve. O bom que o 
e-mail termina dizendo: “escreveremos assim que tivermos novas 
informações”. Não que isso fosse verdadeiro, porque nunca mais a 
Chefia do Departamento me escreveu.

Em 28 de janeiro de 2020, por volta das 9:15 da manhã, vestindo 
um vestido de alças e calçando havaianas, cheguei em tempo 
hábil na Coordenação do Departamento para conversar. Eu, meio 
L’optimiste (sic) de Voltaire, acreditando no diálogo, achava que havia 
uma forma dessa situação ser revertida, ou que pelo menos, aquela 
última mensagem de e-mail me fosse esclarecida, dizendo o que havia 
acontecido. Mas não foi bem assim. – “Olha, quem está aqui! Por 
onde você andava?” – preciso dizer que a única coisa que me pas- 
sou pela cabeça naquela hora foi dizer: – Eu estava vendendo Avon 
pela Europa. Mas melhor não falar isso porque nem sei se Avon é 
uma marca conhecida no Departamento, mas na Polônia, até nos 
bairros mais históricos, sempre havia uma loja da Avon; também 
quando trabalhei na educação básica sempre havia uma revista dessa 
marca na sala dos professores, acho que foi por isso que fiz essa 
associação. Bom, foi nessa hora que “me caiu os butiás do bolso”: 
Sem dinheiro, sem casa, sem emprego, precisava pensar em alguma 
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coisa. Aproveitei que meu irmão estava comigo e falei abertamente 
com ele que não estava mais a fim de ficar nesse país de professores 
tão cordiais (do latim cordis) e pouco verdadeiros, que até a luz do sol 
estava me incomodando e por isso precisávamos procurar a sombra 
de uma árvore para conversar. – Estou pensando em voltar, comentei. 
Fiz um teste com ele para ver o que ele pensava. – Acho uma boa 
ideia, me respondeu. Então é isso; vou recuperar meus alunos que 
gostavam do meu português e voltar a dar aulas na Polônia. Nos 
próximos três meses, vou usar o resto das minhas economias para 
renovar meu passaporte, tirar outro visto, reservar uma parte para 
a passagem e o seguro.

Passado um mês, eu estava no Consulado em Curitiba, quando 
um colega da Polônia me ligou e disse: – Tenho duas notícias, 
uma boa e outra ruim. Claro que a boa primeiro: – Criamos o 
Departamento de Estudos Brasileiros e precisamos de você aqui. 
Uau, era o que eu precisava ouvir. Bem, a ruim agora: – A partir de 
amanhã está decretada a Pandemia por aqui. (Em polonês, a sílaba 
de é pronunciada mais forte.) – Mas quem é Pan Demia? Na hora 
pensei em algum professor convidado, uma visita (goście, como eu 
tinha sido), porque quando falamos Pan estamos nos referindo ao 
pronome de tratamento Senhor, e na universidade todo professor 
era reverenciado pelo pronome Pan seguido do seu nome e, muitas 
vezes, só do sobrenome; especialmente quando estava a se referir a 
um doutor habilitado, esses que apreciam um sobretudo cinza ou 
preto. Mas, quem é esse cara? (Pan Demia) Senhor Demia, Perguntei: 
– Nada! Quer dizer que a partir de amanhã vamos trabalhar de casa 
– home office, covid-19, lockdown, sabe? Não, não sei, nem sei como 
falar essas palavras em português, mas sei que tem a ver com o 
vírus lá da China. É isso mesmo! Concluiu meu colega. Em seguida, 
pediu-me para mandar um abraço à Regina, despediu-se e desligou. 
– Hum, interessante! Pensei: – Um senhor chamado Demia (do 
grego dêmos, quando acrescido do sufixo -ia, refere-se à doença)  
vem à universidade.
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Em seguida, fui à casa da Regina, que até então só conhecia pelo 
Face, para pegar alguns livros que amigos poloneses trouxeram e 
deixaram na casa dela, em Curitiba. Os poloneses embarcam com 
poucas malas, então sempre sobra um espaço para nós, brasileiros, 
mandarmos alguma coisa até completar os 23 quilos. Conversamos 
um pouco, ela me entregou os livros, falei que o Pan Jacek me ligou 
mais cedo da Universidade de Varsóvia e disse que a partir de amanhã 
estarão em pandemia, também que tinha mandado um abraço para 
ela. Por fim, esse foi o último abraço que dei em 12 de março de 2020, 
pelo menos foi em alguém que estava conhecendo pela primeira vez. 
Na verdade, foi a última vez que eu fiz uma amizade com um abraço.



S u b m u n d a n o s

Um conto de 
Giona di Collodi

Agripino M., taciturno, esforça-se para se concentrar. Primeiro olha 
vagarosamente para os lados, certificando-se do óbvio – faz isso 
mais por instinto do que desconfiança. O companheiro estudioso, 
de olhos atentos, à sua frente, aguarda ansioso suas falas. Depois 
de alisar o bigode e respirar fundo... “Muitas gerações se passaram 
para que alcançássemos as poucas, mas significativas, mudanças que 
conhecemos e desfrutamos. Nosso ativismo pela vida e bem-estar 
comum atravessou anos de resistência. Apesar das flutuações, devo 
reconhecer que conseguimos êxitos ao longo da história. Mas, não é 
incrível que eu não esteja tão eufórico quanto você?” Ele não gostava 
de ser chamado de filósofo ou de mestre. Mirava o infinito, com seu 
semiolhar vítreo, como que mergulhado em um hiato entre o material 
e o imaterial, buscando razões ou respostas para as simples questões 
de sobrevivência e, principalmente, as complexas, as existenciais. Seu 
parceiro de ouvidos, Frederico G., comovido com aquela aparente 
solidão, começou um relato minucioso do quão importante foram 
as inflexões atribuídas ao amigo de lutas, acentuando o quanto era 
querido, e que seus saberes ecoavam afora, trazendo esperanças de 
um submundo melhor.
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“Nossas impressões de memórias coletivas (imcs) ainda não 
foram descobertas por elxs. É exatamente esse atributo que nos 
faz alcançar feitos, micrométricos, mas sustentáveis ao longo das 
gerações.” Junto à alta capacidade cognitiva, ele também herdara uma 
depressão que se alternava com momentos de euforia – era bipolar. 
“Todas as coisas que nos injetaram, das mutilações que sofremos, 
e toda ordem de situações extremas que nossos camaradas foram 
submetidos, não nos fizeram desistir. Fomos criando e reformulando 
nossa visão sobre ‘de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para 
onde vamos’. Isso também nos desafia ensinar aos néscios as nossas 
imcs, atualizando informações do tempo e do espaço, que auxiliam 
na construção do conhecimento de nós mesmos, como indivíduos e 
como coletivos.” Ele falava obsessivamente sobre esse tema, quando 
não era sobre “o processo civilizatório” – às vezes chegava a ser 
maçante, até mesmo para seus pares, os camaradas. Inicialmente, 
suas reflexões pareciam não ter acolhimento, por aparente falta de 
conexão. Mas bastavam dois dias para a semântica se aninhar nos 
meios racionalistas ou positivistas. Isso também foi um dos elogios 
realçados pelo companheiro Frederico G., desde a gaiola da frente.

“Toda essa nova celeuma no que tange à covid-19 é apenas uma 
nova onda, uma gripezinha. De quantas epidemias participamos?”, 
perguntou o néscio-mor, atrevendo-se participar do diálogo, sem ser 
convidado. Com bastante cautela, Agripino M. mudou o rumo da 
prosa com Frederico G. “No princípio, antes de criarem o submundo, 
quando todos vivíamos correndo pelos diferentes lugares, elxs nos 
acusaram da peste bubônica.” Continuou. “Em vez de criarem 
métodos de dedetização das pulgas que atormentam nossas espécies, 
elxs liquidaram centenas e milhares de nossas linhagens – não temos 
registros numéricos – e as pulgas ainda existem nos bosques e nas 
cidades, e são capazes de transmitir, de nós para elxs, a bactéria 
mortífera.” “Mas elxs desenvolveram o antibiótico”, gritou um 
néscio. “Elxs sabem o que fazem”, chiou outro néscio enraivecido, 
berrando numa neurose crescente... “Não podemos esquecer que elxs 
se tornaram cobaias em nosso lugar, quando da produção de vacina, 
usando a varíola bovina nelxs mesmos, eliminando as mortes pelo 
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vírus.” Aí começou um quiproquó rodêntio. “Elxs nos pouparam!”, 
de um lado. “Elxs pouparam a si mesmos”, diziam os racionalistas. 
Alguns dos fundamentalistas começaram com as palavras de ordem: 
“Louvados sejam elxs, que deram o seu sangue em nosso lugar!”, 
“O sangue delxs tem poder”, “São os desígnios delxs, aleluia!”. Um 
carnaval beatífico dominou a maioria néscia. Um camarada, com sua 
experiência vivida na própria carne, gringo, grita de sua gaiola fashion, 
com sotaque, mas com autoridade: “Parem!!! Já notaram que as 
conversas entre os companheiros e camaradas fluem bem? Vocês nos 
assediam com essa crença de que elxs são salvadores... ‘elxs são isso’, 
‘elxs são aquilo’... Continuamos sendo assassinados em nome delxs. 
Vocês não se envergonham de dizer que somos eutanasiados? No 
submundo, que elxs chamam de biotério – bio é vida, pô! – elxs nos 
maltratam e nos matam! Querem maior evidência de opressão?”. Uma 
camarada, reprodutora e empoderada, não deixou por menos: “Elxs 
são assim porque projetam seus recalques em nós, que assumimos 
que gostamos e fazemos muito sexo” – riram alto todos os não 
néscios. “A ira delxs cairá sobre vós, seus pervertidos! Pederastas! 
Pedófilos!”, disse uma das néscias, babando. “Serão destruídos e não 
entrarão no paraíso”, disse um néscio que vez ou outra lambia os 
pelos do vizinho (quando ninguém estava olhando, claro). Um outro 
camarada ri com desdém. “Isso é baixa autoestima de colonizado. 
Nossas linhagens continuam cruzando os oceanos, circulando o globo 
pelo ar e mar, mas ainda encontram resistência entre aqueles que 
estupidamente acreditam que a Terra seja plana...”. Foi o estopim. 
Quem falou foi Fernando M., um descendente da desbravadora 
linhagem de roedores marujos, conhecida como ‘Magalhães-Elcano’.

Em muitas gaiolas os companheiros conviviam com os néscios, foi 
assim desde o início dos tempos. Na maior parte dos ciclos históricos 
não havia tantas discórdias, pois poucos néscios tinham alguma 
noção das imcs. As maiores autoridades néscias orientavam seus 
discípulos através de jogos de azar, sempre atribuindo a elxs os 
resultados e desígnios. Na nova pandemia elxs acusavam os demais, 
os denominavam pejorativamente de camaradas, de terem iniciado 
uma nova polarização no submundo, e que tinham uma estratégia 



366<<  Sumário

esquerdista global de destruírem o vínculo entre os reprodutores e 
a prole. Agora, lá estavam os companheiros, tentando se esquivar 
de arranhões, mordidas e puxadas de pelos – os néscios eram 
previsivelmente histéricos e agressivos. Os camaradas, no entanto, 
viviam em melhores gaiolas e separados dos demais – alguns 
mutilados, outros com chips implantados, outros imigrantes sem 
compreender o idioma local, sem saber o porquê da bagunça – a 
maioria era de doentes de dar dó, geneticamente modificados ou 
outras manipulações – choramingavam sua sorte ou, mais pre- 
cisamente, a completa falta dela. Mas lutavam para não perderem 
o juízo. A nova pandemia desanestesiou o “primórdio roedor de 
pedras” do interior de uns néscios e, consequentemente, realçou a 
preocupação dos companheiros e camaradas para com a preservação 
das imcs. Os racionalistas previram essa nova manifestação irracional, 
típica das pandemias, mas não estavam preparados para, só através 
do discurso, amenizar os primitivos instintivos “ressuscitados” nas 
paragens do submundo – até mesmo porque cada categoria das três, 
néscios, companheiros e camaradas, tinha orgulho de ser o que era. 
“Pelo menos temos nossas gaiolas separadas...”, um camarada recém-
desentubado na traqueia resmunga, engasgando-se com a saliva – 
estava nas últimas, o pobre.

A porta do biotério se abriu. Todos rapidamente disfarçaram das 
brigas fazendo o que era o esperado por elxs. As alas das cobaias 
cloroquíneas e ivermectíneas haviam sido esvaziadas há meses, 
depois de comprovada a ineficácia dos fármacos que dispensam 
comentários. A batalha foi subitamente interrompida em função da 
chegada de novas gaiolas para aqueles ambientes vazios. Era possível 
reconhecer, durante o preenchimento cauteloso das prateleiras, 
gaiolas com companheiros e néscios e, outras, com camaradas. 
Os recém-chegados estavam agitados e disfarçando, na medida 
do possível, a ansiedade do encontro com os novos indivíduos do 
biotério. Foi quando um grupo especial de gaiolas marcadas entrou 
por último, chamando a atenção. Foi emocionante presenciar 
muitas mães reconhecendo seus filhotes, ainda vivos, já crescidos 
e coradinhos, mais fortes. Parecia um grande milagre. Um macho, 
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reprodutor, timidamente tentava localizar alguém que possuísse, 
dentre eles, algum traço seu. Um delxs, o último que permaneceu 
ali, conferiu os números das gaiolas, usando um iPad, mas depois 
deu de costas, foi-se embora e chaveou a porta.

Uma pausa nas desavenças. Uns ficavam perguntando aos filhos o 
que passara, outros conversavam ávidos com os desconhecidos que 
chegavam. Os camaradas foram recepcionados por último, por mera 
gentileza – tinham a fama de difícil empolgação; eram firmes e sempre 
dispostos a recalcular friamente as coisas, sob o olhar cético com o 
qual se comunicavam entre si. Aquela trégua propiciou relaxamento. 
As experiências trocadas pelas cobaias recrutadas de diferentes 
setores daquele prédio, ou de outros biotérios do submundo do 
Brasil ou do exterior, agora giravam em torno da pandemia delxs. 
Viam-se focinhos movimentando-se e transpassando as grades das 
gaiolas e caixinhas, conforme cheiravam o odor dos calouros do 
pedaço, ao mesmo tempo que tagarelavam em alto volume. Horas 
se prolongavam até que as imcs se modelassem, como que através 
de uma espécie de navalha de Ockham – que fazia saltar para o 
esquecimento, tal qual o descascar de uma abóbora, tudo o que não 
era parcimonioso dos relatos e conclusões.

No dia seguinte ainda rondava a atmosfera cordial. A surpresa e 
os olhares piedosos das mães para com seus filhos acalmou os 
néscios, aliviou os companheiros e... Bem, os camaradas eram um 
caso à parte. Viviam em alerta, temendo que os néscios, a qualquer 
momento, causassem pane no sistema das imcs. Com muita 
sabedoria, Agripino M. fez um discurso de chamamento à conciliação. 
Expressou o sentimento das cobaias do submundo inteiro, que 
estavam aproveitando a atual pandemia para estudar e aprofundar o 
conhecimento sobre elxs. Um camarada novato, testando a qualidade 
das imcs, perguntou aos veteranos sobre a linha histórica e as 
correlações dos seres do submundo com as outras pandemias. As 
narrativas e confabulações se alternavam entre os novos camaradas, 
companheiros e até alguns néscios. As imcs estavam intactas – os 
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dados quantitativos e qualitativos ressonavam harmonicamente 
dentre os sinos gaussianos.

Eventos épicos haviam se passado. Uma vez, não muito tempo atrás, 
elxs haviam estipulado novas normas para melhor manejar cobaias, 
incluindo desde as boas condições dos biotérios até a minimização da 
dor durante os sacrifícios. “Todos vocês sabem que eu fui um néscio”, 
disse Agripino M., abrindo bem o olho esquerdo, pois o direito havia 
perdido em um experimento – “mas essa é uma outra história”. 
Todos se calaram nesse momento. Ele era respeitado. Sua fama de 
pensador e questionador, e um dos críticos obstinados da filosofia 
racionalista, transpassou os corredores. Alguns contam que ele se 
tornou amigo de um preso de linhagem selvagem que fora capturado 
nas imediações do prédio e estava provisoriamente em uma gaiola 
privada. Que essa amizade lhe rendeu a oportunidade de ampliar 
os conceitos de liberdade – “Nem os selvagens e/ou urbanos e/ou 
domésticos são livres, pois suas escolhas são vinculadas à condição 
mental do momento. Então não há livre-arbítrio”, dizia. Isso era 
um certo alento para os habitantes do submundo, embora estes 
últimos estavam ainda muito mais aquém do ideal libertário. “Mas, 
nada é fixo. Muitos camaradas já foram néscios ou companheiros. 
Alguns companheiros já foram camaradas – o tempo e as experiências 
podem nos transformar e, talvez, essas mudanças possam, vez ou 
outra, serem escolhidas. E é a manutenção e o aprimoramento das 
nossas preciosas imcs que nos propicia melhores condições de 
discernimento.”

O companheiro Frederico G. aproveitou o clima e relembrou 
como foi a criação da primeira sociedade protetora dos animais na 
Inglaterra, lá no início do século XIX. “Tudo isso começou quando, 
ao retornarem, os camaradas nos descreviam minuciosamente como 
elxs se comportavam em cada fase dos experimentos. As reações 
das descobertas, estampadas nas caras delxs, começaram a fazer 
parte de nossas imcs. Sacamos logo que aquelas ventas poderiam 
ser um excelente marcador para nossos estudos: alegria, tristeza, 
compadecimento, decepção, indiferença, raiva, espanto. Sabe como 
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é, elxs também são mamíferos, têm expressão facial.” “Que heresia”, 
disse um néscio. “Foi a partir daí que começamos a criar mecanismos 
para induzir sensações e interpretar as caretas delxs. A hipótese de 
exagerarmos as nossas reações de dor, por exemplo, mesmo que 
fictícias, foi testada para impactá-los. Inicialmente, não parecia 
promissora. Insistimos com a técnica. Gritávamos, esperneávamos, 
“olhinhos de piedade”... Usávamos todos os aprendizados cênicos 
previamente treinados. Depois de muitas observações geracionais, 
notamos que aquela encenação levada ao exagero máximo causava 
um certo desconforto, compadecimento, em vários delxs. Bastaram 
poucos anos para que recebêssemos melhores tratamentos.”

Todos dali conheciam e desfrutavam quando alguém lhes recontava 
a história da linhagem de Frederico G., por exemplo. Dessa vez foi 
uma camarada. “Um delxs, na Inglaterra, injetava duas formas de 
bactérias S. pneumoniae nos parentes do Frederico G. – uma que os 
matava e outra que não matava. Elxs descobriram que restos mortais 
de bactérias nocivas transformavam as não virulentas em letais, e 
chamaram isso de “princípio transformante”. Dezesseis anos depois, 
em 1944, recebemos os camaradas do Canadá com a informação de 
que o DNA daquelas bactérias nocivas mortas é quem transformava 
as bactérias não letais vivas em bactéria letais.” Um coro uníssono soa 
no biotério: “O DNA era o princípio transformante, o elo molecular 
da hereditariedade”. “Sim!”, disse a camarada empolgada. “Mas, a 
partir daí aumentou o número de óbitos”, disse, timidamente, outra 
camarada recém-chegada. “É verdade”, ponderou Agripino M., “Mas 
hoje existimos em número incalculável.” “Transamos mais”, disse 
um gaiato. Risos. “Pedófilos e indecentes!” – sim, foi uma ativista 
da recente linhagem Damares A.

Um dos companheiros recém-chegados arriscou: “O DNA revolu- 
cionou o mundo delxs e o nosso submundo. Desde a metade do 
século passado não se falava em outra coisa. Era DNA pra cá, DNA 
pra lá... Chegamos a ouvir de alguns de nós que elxs eram seres 
semissupremos, e que o DNA era a fonte da energia universal. 
Mas, logo em seguida, elxs retornaram seus interesses para RNAs e 
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proteínas. Na pandemia, por exemplo, somos testados com injeções 
de várias biomoléculas para se verificar respostas imunológicas à 
covid-19: RNAs, fragmentos de cápsulas virais, milhares de testes 
com diferentes proteínas e potenciais farmacêuticos”. Esses encontros 
com linhagens novas eram memoráveis. Alguns néscios passavam por 
catarses ao acessarem imcs, principalmente quando se davam conta 
de que existia fiel correspondência entre as narrativas de grupos de 
diferentes origens e linhagens que se encontravam pela primeira 
vez, inclusive as de estrangeiros. Alguns néscios até ascendiam a 
companheiros. Esse fervilhar de revelações e releituras das imcs 
proporcionava o surgimento de grandes ideias e planos para o futuro 
– ocorria com maior frequência e intensidade durante as pandemias. 
Foi assim com o cólera, gripe espanhola e H1N1; estava ocorrendo 
de novo naquele biotério universitário e em todos do submundo.

“Com a presente pandemia deveríamos otimizar nossas energias 
para buscar garantias de maior bem-estar”, disse um transgênico. 
“Exatamente”, confirmaram Agripino M. e Frederico G. Muitos 
transgênicos tendem esconder essa parte identitária, pois vivem sob 
os olhares preconceituosos, principalmente daqueles que não sabem 
que também são transgênicos. O biotério era pequeno, de curta data. 
Sob o efeito da nova pandemia, todos esperavam surgir novidades 
de outros países. Apesar dos riscos do ambiente externo, cada um 
alimentava alguma esperança de alcançarem algo de liberdade – 
gerações futuras, talvez. Sabiam que elxs também não ofereciam 
qualquer proteção ou cuidados mínimos com os irmãozinhos dos 
ambientes silvestres e urbanos; naqueles ambientes não havia ética 
ou moral que evitasse o uso de raticidas, felinos, ou de armadilhas, 
por exemplo. Elxs eram paradoxais. A porta do paraíso é algum 
petshop, de onde seriam distribuídos para casas aconchegantes, com 
gaiolas coloridas individuais, confortáveis para dormir, descansar e 
fazer exercícios; vários tipos de ração, sem mutilações, sem injeções, 
sem implantação de chips. Mas a maioria ficaria sem transar por 
toda a vida (era o que eles mais gostavam de fazer...). Para não 
enlouquecer, alguns mergulhavam compulsivamente na ração, outros 
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ficavam viciados nos jogos de azar, outros louvavam elxs o dia inteiro, 
outros ficavam se arriscando fugir a qualquer custo, outros pensando 
e calculando...

A todos lhes faltava algo, mas não sabiam exatamente o que era.  
A pandemia acentuava a nostalgia de um passado talvez inverídico, e 
clareava uma expectativa de um futuro tão duro quanto o presente. 
O pêndulo existencial era a certeza mais sólida que possuíam.  
A “ausência de livre-arbítrio” era a agulha ou bisturi que os atormen- 
tava a cada minuto. Aquela rotina protetiva que elxs outorgaram aos 
animais do submundo era flagrantemente insatisfatória... Apesar de 
sedados, as mutilações não eram revertidas – permaneciam vivos, mas 
com a falta de partes do corpo. Quando ganhavam uma tecnologia 
nova, ficavam dependentes daqueles troços digitais para o resto de 
suas vidas. Muitas vezes, suas dietas os induziam à obesidade, os 
costumes, à anorexia... Eram intoxicados até a dependência química. 
Muitos, narcisos, viciavam no exercício da roda – não conseguiam 
se desfiliar da academia. Outros eram predestinados à intubação.

Cada indivíduo sentia que nasceu incompleto. As imcs não evitavam 
o sofrimento, muito pelo contrário, traziam em seu conjunto a 
aproximação mais real de suas condições. A pandemia quebrara a 
dormência de vários transtornos mentais. Em alguns, a depressão, 
em outros a ansiedade, ou o pânico, psicoses, TOCs, esquizofrenias, 
disfunções sexuais, agressividade, paranoias... Muitos com insônia, 
alguns desenvolviam distúrbios alimentares. O número de sessões 
de psicoterapia progredia geometricamente, assim como o diabetes 
e problemas cardiovasculares. Os mecanismos de autoproteção se 
tornaram caricatos, de tão facilmente detectáveis. As demandas 
criadas pela pandemia delxs atingiu em cheio aquele frágil submundo. 
De onde tirar forças para o enfrentamento? Quantas gerações seriam 
necessárias para sedimentar os ânimos da ignorância e elevar a estima 
do conhecimento? No momento, como pode ser deduzido através 
das imcs, a luz no fim do túnel se aconchega acesa nas cabeças de 
Agripinos e Fredericos.



S u c e s s o s  p o p u l a r e s

Um conto de 
William Wollinger Brenuvida

narciso

O bergantim, com velas arredondadas nos mastros principais 
e triangulares na proa, singra um oceano quente e úmido sob as 
ordens do comandante em chefe da expedição. Era uma tarde de 
verão em que os ventos sopram ao sabor do quadrante nordeste, 
e vez por outra um vento no quadrante sul a procela anuncia.  
O bergantim resvala violentamente nas vagas em busca de um porto 
para abastecimento de víveres, repouso e festa para tripulação. Entre 
os tripulantes está Antônio que dorme agitado, inspirando cuidados 
enquanto os marinheiros, no convés, cantam. Cantam músicas 
proibidas para momentos insanos e proibidos. A expedição marítima 
é abruptamente interrompida de seu périplo.

anália

Na tela da TV, num consultório médico abarrotado, a inusitada 
vinheta característica do plantão jornalístico interrompe um show 
de artistas de sucessos populares. Aos 11 de março daquele ano 
em que todos ainda se recuperavam das sequelas do ciclone 
de junho do ano anterior, a fala do diretor-geral da Organização 



373<<  Sumário

Mundial da Saúde passava amortecida. Político etíope, acadêmico e 
autoridade mundial em saúde pública, ele se pronunciava, ofegante, 
diretamente de Genebra, na Suíça, anunciando algo que parecia ser 
contornado brevemente, como foi quando se deu o surto da gripe 
aviária, ou outros surtos que insistiam em chegar, tornando-se 
produções hollywoodianas. Agora, o filme parecia ser outro, coletivo, 
humanitário. Era como as narrativas antigas da Hespanhola, que em 
verdade era gripe importada da terra dos ianques. Anália Furtado 
assiste atônita e questiona a veracidade do fato. Cinco minutos após, 
o bergantim ainda não retornara aos mares do Sul, em seu lugar, um 
novo pronunciamento da OMS. Estava decretada a Pandemia Global 
do Novo Coronavírus, a covid-19, e que não poderia ser covid-20 
porque desde dezembro de 2019 circulava pela China, Europa e EUA, 
e chegaria logo ao Brasil.

antônio

Na semana seguinte, Anália Furtado recebe ligação da paróquia 
São Tiago. Atendendo a chamada telefônica, o padre Simão pede 
escusas para dizer que o casamento deveria ser adiado. A diocese 
em que o padre Simão respondia pelas atividades eclesiásticas era 
responsável pela paróquia São Tiago e cancelara os eventos públicos a 
partir daquele mês para ajudar a conter uma possível pandemia. E foi 
naquele mesmo dia e horário que Anália também soube do noivo. Era 
uma tarde de verão em que os ventos sopram ao sabor do quadrante 
nordeste, e vez por outra um vento no quadrante sul a procela anuncia. 
Antônio, o noivo, passageiro do voo proveniente de Macau, com escala 
na Europa, e com destino ao Rio de Janeiro, dormia agitado, inspirando 
cuidados, enquanto no saguão do Aeroporto do Galeão, os passageiros 
cantavam sucessos populares. O plantão noticiário da TV, com aquela 
vinheta característica, quebrava a euforia da tripulação, anunciando a 
primeira vítima da covid-19 no Brasil.



T B T :  l e m b r o - m e  d e  o n t e m 
c o m o  s e  f o s s e  h o j e

Um conto de 
William Wollinger Brenuvida

Os livros espalhados na mesa, as contas a pagar, o porta-
retratos virado, o celular gritando, esfomeado, por bateria. Era 
quinta-feira, dia de TBT. Ele se apressa, muito típico da época, os 
sinos da igreja dobram, sete bemóis, alguém morreu, não importa, 
é preciso ressuscitar a máquina, aliás, é quinta-feira, dia de TBT. As 
redes sociais são muitas, 20% de bateria. Vai dar? Ele estica o cabo até 
o pescoço da mesa. Vai puxar? Dá. Há um respiro, profundo suspiro 
quando ele vê a imagem de quem não mais faz parte. Precisa publicar. 
Olha as demais postagens. Uma rede informa que são dez os TBT’s, 
a outra rede vai dizer que são apenas cinco, a outra ainda omite 
o TBT, desconsiderando o algoritmo idealizado pelo usuário. Ele 
desconsidera essa rede, não vai publicar por ela. Precisa ser rápido. 
Há uma disputa acirrada pelo horário de circulação das postagens. 
Precisa caprichar na legenda, dedilhando cuidadosamente cada 
hashtag. A postagem requer engajamento, e as indexações trabalham 
celeremente os algoritmos. Ele descarta quem já foi, revive uma pizza 
portuguesa, voa novamente de asa-delta, aprecia a paisagem do alto 
do morro, abraça os avós, xinga o resultado do jogo que poderia 
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alcançar um placar mais largo, chora a viagem interrompida pela 
pandemia. Faz um ano desde aquele dia! Suspira sossegado. Posta 
a reunião de amigos, com muitos sorrisos e abraços. Quem bebe da 
fonte da juventude não pega covid-19, ele repete em silêncio, talvez 
porque a vida pareça ser mesmo ingrata ou desavisada, que exista 
tanta vida lá fora, essa eterna luta da memória contra o esquecimento.

Interrompe o fluxo e alcança um conhaque envelhecido vinte 
anos. O conhaque amarga na língua que bate nos dentes. Olha a 
publicação do TBT e as incontáveis hashtags. As redes sociais 
mostram inúmeros produtos relacionados a festas, sorrisos e abraços 
no canto esquerdo da tela. Há centenas de milhares de promoções 
que ele ignora, e que a cada clique do mouse se multiplicam. Ele, 
então, observa que há inúmeros comentários. Alguns chegam 
com emojis, emoticons e avatares, outros tecem indagações, outros 
xingamentos, outros elogios. Nas clivagens subterrâneas de cada 
comentário, emergem das profundezas da terra chã esburacada, 
assuntos aleatórios, que atualizam a conversa, como se cada um 
lesse a partir de sua posição-sujeito, de um lugar diverso. Por sorte, 
por aqui, a tela do computador serve de máscara, já imaginou pegar 
covid-19 por meio desses comentários todos? É o questionamento 
bobo que ele se faz, em silêncio. 

O celular grita, pede mais bateria. É o cabo que não presta? Ele 
esquece a outra gritaria, na tela, dos rumores que afetam o que pode 
e o que não pode ser dito. Ele então é avisado, pelos algoritmos, que 
a melhor amiga se tornou um memorial na rede social. Faz buscas. 
Insere incontáveis hashtags, acerca-se dos melhores buscadores. Há 
um mês intubada no hospital, era o avatar da amiga que estava 
inanimado. E agora? A rima não era boa. Visita o memorial como se 
estivesse indo ao cemitério. A oração se torna um testimonial, um 
depoimento, um até logo? Aonde vai aquele fluxo de consciência? 
Era quinta-feira, dia de TBT, e ele dizia a si mesmo, cutucando, em 
vão, o avatar da amiga: 

– Pobrezinha, morreu de covid-19, nessa pandemia que matou 
milhões. Um TBT: lembro-me de ontem como se fosse hoje.



Tr a v e s s i a

Um conto de 
Ana Claudia Fernandes Pereira

Precisou apoiar-se no portão devido a uma vertigem súbita 
que da mesma forma desapareceu tão logo ela abriu os olhos outra 
vez. Respirou fundo e sacudiu a cabeça como que afugentando maus 
pensamentos. Não havia tempo para tristezas, apesar de que não era 
tão simples como dizia a frase que tirara do pacote de biscoitos logo 
pela manhã, uma imitação barata dos biscoitos chineses que ela vira 
em um filme e depois viera a saber que eram originários do Japão 
como explicava um artigo do almanaque mensal que era distribuído 
na farmácia. Ela colocara só um punhado deles na lancheira para a 
pequena enquanto amassava o papelzinho e o enfiava em um dos 
bolsos do casaco, mais por reflexo do que qualquer outra coisa.  
O dia que amanhecera tão igual a outros tantos parecera vir em uma 
crescente onda de acontecimentos desastrosos como em um capítulo 
da novela das nove horas, à qual ela assistia em pequenas partes 
entre uma passada e outra pela sala, com uma braçada de roupas para 
estender ou uma caixa juntando brinquedos, depois de um longo dia 
de trabalho e mais duas horas dentro do ônibus. A patroa não gostava 
que ela deixasse a televisão ligada para as paredes, já bastavam as 
que ficavam nos quartos das meninas que ficavam ligadas dia e noite, 
dizia em um arremedo de exagero para justificar a conta de energia 
elétrica exorbitante, mas ela deixava em funcionamento mesmo 
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assim. Gostava do som das vozes que saíam do aparelho, sentia-
se acompanhada no imenso apartamento enquanto limpava cada 
cômodo. As meninas pareciam também gostar. Elas estudavam pela 
manhã e já tinham se ido quando ela entrava em seus aposentos 
para deixá-los em ordem, e não era raro que tivesse que desligar os 
aparelhos quase sempre sintonizados em plataformas de música. Ao 
meio-dia voltavam engolindo a comida rapidamente que ela deixava 
posta à mesa e trancavam-se novamente cada uma em seu dormitório 
com seus equipamentos eletrônicos e suas redes sociais. Às vezes 
tinha dúvida se sabiam seu nome, mas não se importava realmente, 
não incomodavam. Houve uma situação uma vez, era verdade. Ela 
tinha ficado chateada, mas não havia tempo para tristezas, ela já 
sabia antes mesmo dos biscoitos da sorte.

Aquela manhã parecia confirmar a estranha sensação que 
tomava conta de todos há alguns dias. As manchetes sobre um vírus 
misterioso ganhavam força nos noticiários dos últimos dias, mas 
apesar da confirmação de algumas mortes no país ainda não era de 
todo assustador. Lá fora sim, escutara uma voz no ponto de ônibus 
que ela reconhecera como a de um senhor de mais idade, coisa de 
quinhentas, seiscentas mortes por dia, proclamava em voz abafada 
como se uma centena de vidas perdidas fossem apenas um número 
incerto, uma equação cujo resultado não carecesse de exatidão. Dizem 
que mata velhos e pessoas com comorbidades, era outra fala com um 
pouco mais de vigor que ela impôs a outro homem, talvez mais jovem, 
seguida de um silêncio constrangedor. O ônibus chegou, e ela colocou 
a pequena para dentro, logo após o senhor da primeira fala se ocupar 
dos primeiros bancos reservando-lhe um lugar no qual ela sentou-
se com a filha ao colo. Ele fez um gracejo para ela, e seguiram sem 
mais conversas, não lhe escapando a reflexão a qual ele fora tomado. 
Quase uma hora depois chegaram ao ponto em que ficava a escola 
da pequena, não exatamente, era ainda preciso caminhar uns dez 
minutos por uma rua estreita e esburacada, tomada por casebres sem 
muros dos dois lados, crianças e cães em igual quantidade, jovens 
em idade escolar nas esquinas. Ela não se enganava. Sabia que era 
uma zona perigosa sob a fachada familiar que reinava, e as pessoas 
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que ali viviam, o faziam por falta de opção. Ela se permitia pagar uma 
pequena quitinete do outro lado da cidade, em uma área um pouco 
menos violenta, o que lhes conferia um pouco mais de segurança. 
Todavia não conseguira vaga para a pequena lá perto, obrigando-se a 
fazer este percurso todos os dias, ao mesmo tempo reconhecendo que 
a escolinha era boa e sua menina adorava. Ademais, ficava na metade 
do caminho do trabalho, então não era de todo mal. Entregando-a 
para a professora que aguardava ao portão sorridente, ela voltava 
pela mesma rua de modo a pegar outro ônibus que mais uma hora, 
a depender do trânsito, deixava-a na região nobre na qual ficava o 
condomínio luxuoso da patroa. Ela havia voltado de viagem lá de 
fora há poucos dias e andava apreensiva, atenta a qualquer sinal de 
indisposição e com isso mais irritadiça que o normal.

Cumprimentou o porteiro e subiu como fazia todos os dias de 
segunda a sábado, sendo que neste dia levava a pequena junto, ainda 
que a patroa não aprovasse muito. Trabalhava há cinco anos ali e a 
menina desde cedo aprendera a ficar quietinha com seus desenhos 
e livros a um canto e mais ainda quando a patroa estivesse por 
perto. Aquele dia era só o início de mais uma semana e ela deu 
andamento aos serviços da casa, roupas e o almoço mais tarde. 
Andava entretida com a lida e lá pelo meio da manhã a patroa 
apareceu na cozinha perguntando por café. Estranhou-a acordada, 
normalmente dormia até muito mais tarde por conta dos tantos 
antidepressivos que tomava e foi com cara de poucos amigos e sem 
rodeios que a chamou para conversar. Explicou brevemente que o 
marido, que trabalhava em um alto cargo do governo, havia ligado 
para alertá-la que a situação de pandemia fora mesmo declarada 
e as cidades deveriam fechar ainda naquele dia. Para ninguém da 
casa ficar exposto ao risco da doença a ela só restaria buscar seus 
pertences e ficar em definitivo na casa, completara. Deve durar o quê, 
aí, um mês, pode trazer a pequena e arrumar o quartinho da despensa 
para vocês, finalizou em um gesto de comiseração, como se estivesse 
propondo a salvação da humanidade. Ficou assustada a princípio, a 
voz vinda do televisor da sala confirmando a paralisação de ônibus já 
no dia seguinte, em uma chamada extra de notícias. Aturdida, olhou 
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o celular em cima da mesa vibrando, mensagem da escola, pediam 
para buscar a pequena mais cedo. Fechariam segundo o decreto e 
aguardariam novas orientações. Olhou novamente para a patroa, mas 
essa já não estava mais interessada em aguardar uma resposta que 
lhe parecia óbvia, vá, vá, termine o almoço e vá buscar suas coisas, com 
isso incluindo também a criança, certamente. Falava e gesticulava 
freneticamente enquanto pegava as chaves do carro dizendo que 
correria ao supermercado para fazer provisões. Ainda estava em 
estado de estupefação quando as meninas entraram ruidosamente, 
não vai ter aula, nos mandaram de volta, falavam aos risos, mais entre 
elas do que para ela própria. Ainda indecisa, desligou a panela no 
fogo, o feijão ainda duro. Tirou o avental, colocou o casaco e desceu 
pelas escadas mesmo, pois o elevador social encontrava-se no último 
andar. O porteiro olhou-a sem surpresa, parecia que todos os que 
haviam saído estavam voltando e os que lá estavam saíam às pressas.

Ela confirmou o caos ao ganhar a rua. Pessoas andando 
apressadas, congestionamento, carros buzinando. O ponto de ônibus 
cheio de trabalhadores em geral, estudantes, donas de casa tomando 
o caminho de volta para seus lares ou o comércio para as últimas 
compras. Apinhada no ônibus ela confirmou os supermercados 
lotados, assim como farmácias, açougues e lojinhas em geral. Foi 
tomada pelo mesmo sentido de urgência sem nem mesmo saber o 
porquê. Não queria ficar na casa da patroa, mas ao mesmo tempo 
não sabia o que viria pela frente, então não conseguia pensar. 
Quando desceu na viela que passara horas antes, sentiu um pouco 
da normalidade voltar. As crianças continuavam brincando nas poças 
de água formadas pela chuva, os cães correndo em pares atrás das 
motocicletas, as mulheres nas janelas conversando umas com as 
outras, todos alheios ao mundo que parecia desmoronar ou talvez a 
desolação já tivesse chegado antes ali e todos tenham se acomodado a 
ela. Alcançando o portão da escola, a professora assustada entregou-
lhe a pequena e disse que aguardassem para ver como iria ficar. Não 
havia muito o que perguntar. Os olhares amedrontados e cheios de 
incertezas refletiam o seu próprio que ainda tinha uma decisão para 
tomar. A pequena estava feliz por vê-la, também não compreendia 
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o que estava se passando, a professora disse que ficariam um tempo 
em casa e ela gostou da ideia de passar mais tempo com a mãe. 
Abraçou-a. O telefone tocou. Era a patroa dizendo que havia pensado 
bem e achava melhor ela não voltar por enquanto. Só isso. Não 
perguntou se precisava de algo, não falou em pagamento, nada. 
Vamos ver, disse ela. Parecia que essa expressão vinha ganhando 
força nos últimos instantes. Estava sentindo-se engolida por um 
turbilhão de perturbações, medos e nadas.

Não sabe por que se lembrou de um dia à hora do almoço, em 
um sábado, quando a família se encontrava em um raro momento 
reunida à mesa do almoço. Ela estava à cozinha, envolvida com 
os pratos e panelas, a pequena a um cantinho com suas pinturas. 
Em um certo momento as vozes na sala calaram. Ela olhou para 
o canto e viu somente as revistinhas de colorir e os lápis de cor 
espalhados. Foi encontrá-la na sala de jantar com olhos famintos 
para a comida disposta sobre a mesa. As meninas cochichavam 
e riam, o patrão visivelmente aborrecido e a patroa fuzilando-a 
com o olhar que dizia claramente tire-a daqui. Sentiu uma tristeza 
profunda, uma desesperança, vontade de pegar a filha e sair correndo 
dali, mas não via saída. Foi aí que escutou o tiro. Precisou apoiar-
se no portão devido a uma vertigem súbita que da mesma forma 
desapareceu tão logo ela abriu os olhos outra vez. Continuou 
abraçada à pequena enquanto outros tiros mais zuniam próximos. 
Aterrorizada, notou que as janelas dos barracos fechavam como 
uma dança improvisada. Com gritos misturados aos das mães, a 
meninada entrava correndo com as portas também fechando atrás 
de si. Os cães fugindo assustados. Silêncio. Uma nova rajada. Pensou 
em voltar para a escola, mas até mesmo ela parecia abandonada 
agora, o portãozinho azul decididamente encerrado com um longo 
cadeado. Entre alguns passantes que corriam em desespero e a 
pequena que tremia em seus braços, ela tirou o casaco de modo a 
cobri-la com ele. O papelzinho da caixa de biscoitos caíra aos seus 
pés. Ela, ainda de cócoras, pegou-o. Não há tempo para tristezas. 
Sentiu vontade de rir em meio ao pandemônio ainda que as lágrimas 
inundassem seu rosto. Limpou-as com a palma de uma das mãos. 
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Não precisava de autoajuda barata para saber que precisava sair dali 
o quanto antes. Um menino que não deveria ter mais que 15 anos 
passou em uma moto atirando, acertando um barraco, seguidos por 
mais gritos de pavor. Ela levantou-se e saiu trôpega com a pequena 
nos braços, decidida a não parar. Pisava nas poças, quase caía, 
recuperava-se a tempo, continuava. A rua parecia não ter fim. Às 
suas costas continuava a escutar os tiros, a corrida não acabava, a 
rua ia ficando mais e mais estreita, por fim eram só elas e os sons 
dos seus passos e da sua respiração entrecortada. Não escutava mais 
nada. Em um momento caiu, quase ganhando a rua principal que 
cortava o beco. A menina estava quieta demais. Ela precisava vê-
la, ouvi-la, senti-la. Em um segundo que pareceu uma eternidade, 
igual aos minutos do trajeto que pareceram horas, ela descobriu o 
rostinho da menina. A pequena olhava-a assustada. Quero ir para 
casa, mamãe. Chorou aliviada apertando-a ainda mais nos braços. Sim, 
iremos para casa, minha pequena. Posso comer os biscoitos da sorte, 
mamãe, choramingava, não teve recreio. A mãe sorriu. Pode, minha 
pequena. Pode comer todos os biscoitos da sorte do mundo. Sabe, nós 
encontraremos a saída, dizia entre lágrimas, nós a encontraremos pois 
já não há mais tempo para tristezas. Tudo vai ficar bem.

De mãos dadas findaram a travessia dolorosa que mal sabiam, 
estava só começando, mas sentiam-se mais fortes e unidas do que 
nunca para transpô-la.



Tr í p t i c o

Um conto de 
Rodrigo Almeida Bastos

O desejo de Eunice era partir. Era como um pedido exterior ao corpo, 
vindo de um lugar que não podia definir. Antes disso, imaginava 
ter vivido muito até que descobriu que tinha outra vida ainda pela 
frente. E foi espantoso perceber o agigantado do porvir. Não que 
tivesse superado o desencanto. O mundo construído pelos homens 
parecia cada dia mais hostil. Mas não restava outra saída que seguir 
a própria vida, abraçar de vez o nunca-antes, como se a existência 
fosse toda nova, peregrina, sem qualquer cordão, sem qualquer ruína. 

Foi quando tudo aconteceu, essa ameaça imprevisível de adoecer e 
de morrer. Ficava presa em casa, com medo de tudo e de todos, mas 
também esperançosa de viver. Isto a ansiava mais, o não poder se 
desprender, logo agora que avistava a liberdade. Sonhava caminhar 
por trilhas infinitas, que passavam por vários países. Era melhor 
sonhar do que pensar no que estava publicado hoje nos jornais, 
tantas guerras, mortes, descaminhos.

Nesses devaneios, pensava na iminente vida que só ela poderia 
possuir. Um dia, sentindo quase caminhar, pousou no colo o jornal, 
como quem se livra de um fado para vislumbrar. Percebia algo que 
também era mais novo, um não sei quê de desapego interior. Tinha 
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nos lábios o calor do chá de erva-doce que acalentava. As folhas 
caíam como apenas um jornal se esparrama pelo chão, e ela chegou 
a ouvir o farfalhado trágico das palavras. 

Pensava se viver já não seria uma espécie inconsciente de prisão. 
“Eu quero partir. Assim que tudo isso acabar, vou refazer a minha 
vida.” Da varanda, a vista do mar havia sido preenchida por um novo 
edifício. Foi como se tapassem-lhe o mundo. Desde então queria 
se mudar, “mas e agora essa pandemia?”. “Os aluguéis subiram 
tanto e tanta gente despejada sem nem ter pra onde ir. Como é que 
pode isso?”. Indagava as injustiças sem saber o que fazer. Ao abrir 
um pouco a porta envidraçada, viu no alto a samambaia que a mãe 
queria tanto ter ali, dependurada ao teto. Viu também umas pequenas 
manchas de bolor a anunciar as chuvas insistentes do inverno. No 
chão, algumas folhas secas, derrubadas pelo vento. Naquele exato 
momento, parecia a vida toda espalhada ali, e isto a fez desanimar 
um tanto. “Por que não trocá-la de lugar, pra que não perca tantas 
folhas?” Mas lembrou-se do que mamãe dizia, toda vez que reclamava 
da plantinha: “Ela carece de sombra e de luz, Eunice, a medida certa 
cada uma”. E a brisa da manhã entrou envolvendo-lhe com um céu 
profundo, luminoso, ameno. As folhas roçaram levemente o seu 
pescoço. Sentiu um arrepio, não de frio, que ficou a percorrendo. 
Era o corpo que lhe dava outro aceno.

Nunca teve tanto tempo de arrumar a casa, e nunca esteve tão 
desarranjada, desde que se confinara ali. A mãe morrera meses antes 
de estourar a pandemia. “Mamãe se foi porque chegou a hora. A sua 
hora.” Alentava lembrar que não sofrera. Ademais, a morte ainda 
era uma parte natural da vida, e isto a fazia aceitar melhor. Com a 
nova doença, sabia por ouvir ou ler que era difícil consentir. Não 
mais se despediam pais de filhos, uma tristeza que era ausência só, 
desatinada e dolorida.

“Mamãe e eu morremos de mãos dadas aquele dia, só um pouco eu.” 
As duas passeavam pelo parque, como sempre. Conversavam sobre 
a família, os tios e os primos. Sobre o pai também, que as deixara 
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há muito. Voltavam para a casa com o pão quentinho, que comiam 
com geleia de morangos, com manteiga e requeijão. Foi então que 
ela parou e segurou seu braço: “Filha, agora eu que vou. Você cuide 
da casa e das plantas para mim, e não carece de tristeza não. Em 
breve você saberá também a hora de partir”.

***

Às sete horas da manhã, Esmeralda se deu conta de que não comia 
nem bebia nada desde o início do plantão. Foi uma noite tensa e triste, 
que se repetia há meses. Chegavam novos pacientes a todo momento. 
Partiam outros, também frequentemente. Os que estavam internados 
dependiam muito de atenção. Os que chegavam, sobretudo, para se 
entender como é que estavam, não deixar que decaíssem. Além do 
mais, sem visitas de familiares e amigos, as enfermeiras sem saber 
cumpriam os vestígios de um afeto ancestral, insubstituível.

Pediu licença e saiu, sem culpa ou explicação. Tinha 12 horas de 
trabalho ainda pela frente. Depois que se livrou dos equipamentos 
de segurança, caminhou até a área de descompressão. Sentou-se 
extenuada e se manteve imóvel por alguns segundos. Mal podia abrir 
os olhos. Estava sozinha e um pouco aliviada. Tinha muita sede mas 
tomou um copo só de água. Queria mesmo aquela chávena grande de 
café, bem quente, pois ele tinha o poder de transportá-la totalmente. 
Ao primeiro gole, sentiu que poderia até desfalecer, de prazer.

“Eu não quero ficar, mas também não posso ir. Quando é que 
voltaremos a ter uma vida que não seja a profissional?”. Invejou o 
home office reclamado por tantos, pois era como se ela abandonasse 
a casa todo santo dia. “Se aqui no hospital ao menos houvesse algum 
terraço ou varanda, poderíamos ter a ilusão de nos retirar um pouco, 
ver que o céu não pesa tanto sobre os nossos ombros.” 

O diretor havia dito que os novos respiradores vão chegar, e ela 
suspirou como quem precisa respirar melhor, na alma. Tinha visto 
na televisão que na Itália as pessoas estavam cantando nas varandas 
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de suas casas, umas com as outras, umas para as outras. Gostava de 
lembrar-se disto, sorrindo. Também queria chorar, só um pouquinho: 
“A humanidade vai sair transformada de tudo isso, vocês vão ver!”. 
Repetia desde o início. Orgulhava-se de manter um otimismo 
inabalável, mesmo quando tudo indiciava desespero ou prostração. 
Quando conseguiu viajar para a Europa, havia mais ou menos cinco 
anos, numa daquelas excursões que passam rapidamente por muitos 
lugares, monumentos e museus, viu que na Itália as óperas também 
se fazem ao ar livre, em praças e anfiteatros. Visitava aquela cidade 
quase exterminada pela peste e se encantou com a programação 
intensa de verão. Sonhava ter morado ali. Imaginava-se então pelas 
ruelas medievais, usando aquelas máscaras estranhas, de bicos 
enormes, para não se aproximar da face dos enfermos. Sentiu-se 
um pouco ridícula, mas também sublime, pois sabia que detinha o 
poder de quase devolver-lhes a vida. Nunca havia assistido a uma 
ópera sequer, embora com o pai gostasse tanto de ouvir. Isto a aturdia 
um pouco, na melancolia. E lhe parecia tão especial que uma só 
experiência dessas poderia lhe satisfazer pra sempre. Lembrou 
então que poderia ter visto ao vivo a poderosa Carmen, naquela 
noite em que dormiram em Verona. As amigas preferiram passear 
e ver o burburinho, zombando da ideia de desperdiçá-la com um 
“evento antiquado”, elas disseram. “Se elas conhecessem as árias e 
o drama do amor. Se elas ouvissem uma vez apenas o intermezzo…”. 
Acabou cedendo, entristecida. Chegava a não ouvir todo o bulício da 
cidade, as hordas de turistas agitados. Permaneceu a noite inteira em 
suspensão, como se estivesse naquele átimo de silêncio que antecede 
o irromper da orquestra. 

De repente, invadiram a sala: “Esmeralda, precisamos de você na uti. 
É urgente”. Foi como arrancá-la de um sonho, meio pesadelo. Sem 
sequer pensar, arrumou-se e desatou por entre portas, corredores. 
As paredes verde-claro do hospital a nauseavam, mais ainda em 
situação de emergência. “Quando é que tudo isso vai parar e só 
teremos a rotina habitual?”. Pareceu estranho desejar sua rotina. 
Seria excepcional.
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Quando chegou, viu que tentavam reanimar aquele jovem que havia 
entrado ontem. Não teve tempo de sequer saber seu nome e tentaria 
lhe salvar a vida. Era a melhor em situações de estresse e risco de 
morte, com anos de experiência e uma sensibilidade natural para 
acolher traumatizados. Estivera em missão no terremoto do Haiti, 
dez anos antes. Voltara de lá determinada a se especializar ainda 
mais, a ponto de reinventar a iminência do fim. Conhecia bem os 
protocolos e manejava como poucos os remédios e paliativos contra 
o sofrimento.

“Ele vai partir”, pensou no exato momento em que o viu. Foi como 
um aviso vindo lá além da consciência, muito além do que era passível 
de fazer. Não tomou qualquer decisão, como quem soubesse o que 
perder. Embora não acreditasse em religião, pôs-se a orar por ele, 
quando tudo congelou naquela imagem. Aproximou-se o que podia 
de seu rosto e passou a olhá-lo como se o conhecesse. Segurou 
seu rosto delicadamente com as mãos, erguendo-o um pouco na 
contemplação. O semblante dele reluzia. Havia algo de menino como 
um filho que ela nunca desejara ter. Tudo o mais rodava lentamente 
no universo, como se o tempo os fixasse nessa transfiguração. Era 
chegado o reino absoluto do silêncio. Foi quando os olhos dele se 
fecharam finalmente, sem sinal algum de desalento.

***

Ao nascer da lua ela deixou a aldeia. Todos dançavam e cantavam 
no pátio, conclamando o deus, preparando-se para a guerra. Mas 
Iara sabia que também chegava a outra hora. A sua hora. Deveria se 
afastar de todos, sentindo como que por dentro do acontecer. Sempre 
assim é que pulsava a terra, no retumbo dos tambores, no repique 
sibilante dos chocalhos, no maravilhoso suceder de dias e de noites. 

Estaria de algum modo com os demais na manifestação. A ideia 
era fechar a rodovia na manhã seguinte. A terra demarcada vinha 
ameaçada há anos, mas estavam como nunca, com essa pandemia, 
à beira da invasão. De um lado os grileiros, homens brancos que 
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queriam possuir a terra ancestral. De outro os garimpeiros, que 
queriam é sangrá-la à extinção. Sempre houve também padres e 
pastores e outros homens que traziam dúvidas e doenças, prometendo 
isso a que chamavam de civilidade ou salvação. “Querem nos tirar 
daqui e eu só temo é não ficar, porque todos sempre por aqui 
nasceram e ficaram. Só assim é que existe a vida Guarani.”

Tomou a trilha estreita que passava atrás da casa e conduzia à roça 
e depois ao rio. A mesma oca em que ficara isolada por três meses, 
mais de um ano antes. Enquanto isso, recebia a visita apenas das 
mulheres, da mãe e da avó. Foi quando ouviu de novo as histórias 
da criação, de como o céu se separou da terra, obra de Nhãderú. 
Nesse tempo, fortaleceu o corpo com os cipós e as ervas da floresta, 
tudo para que estivesse agora caminhando ali, de novo, a vida toda-
natureza-se-fazendo-mãe. Ainda cruzou com os pequenos que 
voltavam do banho, animados com a dança que estava a começar.

Ouviu por muito tempo ainda o canto que ecoava em toda a mata.  
A floresta respirava junto, no espaçado firme de seus passos, até que 
topou com as águas. O chocalho agora era um rumorejo só de sapos 
benfeitores. Viu que tudo estava em seu lugar, a perpassar com o rio, 
como o tempo que corria, desde o princípio. Caminharia um pouco 
pela margem até chegar à praia que abria a barra mansa do riozinho. 
Assim que a pisou, sentiu a areia morna ainda pelo sol. Foi como 
receber mais um carinho. Agora, eram poucos passos pra chegar à 
cachoeira do Garapuvu, majestoso entre pedras e águas cristalinas.

Ouvia a cachoeira murmurar – o umbigo de seu mundo. Junto a ela, 
o salão é uma parede em roda, samambaias tantas que exuberam. 
A suprema fonte, toda folha, toda verde, tão bonita, bem bonita. 
Olhava para tudo com alegria, enquanto preparava o lugar. Pousou 
Taquapeí, a faquinha de taquara, sobre a folha de palmeira, a mais 
viçosa que encontrou. Tudo estava bem iluminado pela Lua, que 
passava agora pelo óculo do céu. Havia promissão de dia em tudo 
aquilo que luzia, embora fosse a noite mais profunda. O pio-pio da 
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coruja compassava a sinfonia. Era preciso atear o fogo no lugar mais 
seco e liso, a xamânica-chama, o condão da mãe do mundo, para 
quem pediu a grande permissão.

E ela em-si-dançou a noite inteira, pulsando com a natureza em 
transe, os guizos e assovios da floresta, terra e paz do povo seu. Ao 
nascer do dia, era como se o céu tivesse se juntado à terra, como antes 
do princípio. Na copa das árvores mais altas, em silêncio resplendia 
uma leve renda de vapor e folhas, sopradas sutilmente por Tupã. 
Nada mais movia. De repente, cantou a aracuã, despertando a mata.  
E dali então foi como se irrompesse tudo novamente em festa.  
O canto era o mesmo, todo-outro, bichos-passarinhos. Ela se lembrou 
que todo nascimento é uma reaparição do ser supremo, o verde-colibri, 
que vinha agora revoar por entre os lírios-do-brejo, as samambaias e as 
bromélias. A luz de Kuarahí, o Sol, abrilhantava cores nelas, salpicadas 
de orvalho. Então, ela ergueu o pequenino ser com as mãos, sorrindo 
face a face com a criação. Após cortar o seu cordão, ela o banhou na 
cachoeira, de cujas entranhas ele acabava de surgir.



U m  s o r r i s o  n e g r o

Um conto de 
Rosane Cordeiro

Do alto avista a ponte Hercílio Luz que há anos resiste ao peso 
da transformação da Ilha. Sob o azul de um céu de brigadeiro, o mar 
calmo acolhe os caiaques e barcos que passam. Passam. Tudo passa. 
Kath observa com olhar saudoso o colégio, lá distante, tão solitário 
quanto ela. Encostada no muro do hospital tira a máscara que a 
atormenta há dias. Está cansada. Precisa de ar e de vento no rosto.

Tinha planos de se formar em 2020. Queria ser professora 
auxiliar pra poder levar o filho junto na escola. Quem sabe conseguiria 
uma vaga pela prefeitura. Com o salário, alugaria uma casinha longe 
do morro, pois não aguentava mais subir a ladeira do Caridade, 
depois o Morro do Mocotó, com sacolas e, agora, com o filho no colo. 
Não queria ser cozinheira como a avó Conceição e a mãe Maria, nem 
gostava de mocotó. Preferia bife e batata frita. A mãe tinha avisado 
pra se cuidar, mas no ensaio de carnaval ao redor da Praça XV não 
resistiu àquele moreno de olhos claros que sambava desengonçado. 
Foi o último carnaval. “Cuidado, filha, olha o que teu pai fez”, – dizia-
lhe a mãe com frequência. Enjoada e barriguda, desistiu do ensino 
remoto. Não tinha computador. Nem internet tinha. Só um bebê na 
barriga e, logo depois, no colo.

O seu pai não esquentou lugar, nem esperou Kath completar 
um ano de idade. As fotos amareladas apresentavam-lhe um homem 
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vistoso: negro, alto, de dentes brancos e sorriso namorador. Segundo 
a avó Conceição, ele era um homem muito espaçoso, se encostava 
onde era possível. Foi assim que se esparramou na casa de uma 
mulher rica lá na Trindade. Nunca mais o viram, diziam até que 
tinha ido pro exterior com uma gringa. Nem roupa voltou pra buscar. 
A mãe jogou as tralhas dele pra fora da casa, nem viram quem as 
carregou. Ficaram as fotos, porque eram tão poucas as fotos, inclusive 
dela, que não se desfez daquelas em que estava com o traste.

Kath estava acostumada a uma casa só de mulheres. Também 
não conheceu o avô, de quem a avó Conceição nunca falava.  
A mãe Maria também não. Só diziam que era um “fazedor de filho”. 
Também não conheceu nenhum parente paterno. Nem contava em 
sua certidão o nome do pai e dos pais dele. “Filho de pobre não 
recebe herança, pra que nome de pai na certidão?” – dizia a avó. Kath 
pensava diferente, queria que o filho tivesse o nome do pai, tinha 
direito à pensão, os tempos eram outros. Se preciso, faria um exame 
de DNA. Mas onde encontraria aquele homem que só viu duas vezes 
no ensaio da Protegidos da Princesa?

Comida de boteco, era isso que pensava da comida que a avó e 
a mãe faziam no bar do seu Alfredo na Hercílio Luz. Conceição fazia 
uma receita de mocotó de família. Já era um sucesso na vizinhança, 
até Maria inventar de colocar linguiça blumenau. Tornou-se o prato 
preferido de seu Alfredo e dos fregueses que não saíam do boteco. 
Conceição, no bar, acompanhava um grupo de músicos que tocava 
sextas e sábados à noite. Depois que terminava o mocotó, largava 
o avental e pegava o microfone pra cantar. Lembrava-se do pai que 
tocava samba nas noites de Porto Alegre. Boas lembranças! 

Os clientes do bar pediam-lhes sempre a receita do mocotó, 
mas elas não davam, só Conceição contava a história daquele prato, 
feito de sobras, que sustentava os negros escravos e que acabou por 
cair no gosto dos senhores. Com a pandemia, passaram a vender o 
mocotó no delivery do seu Alfredo. Foi a sobrevivência da família.

Maria nunca teve grandes sonhos pra Kath que era uma aluna 
mediana, mas bem bonitinha, de repente, casava-se com alguém 
que a tirasse do morro, que tivesse uma casa só dela e que formasse 
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uma família de verdade. Sempre ouvia o padre dizer que a esperança 
era a última a morrer. A mãe de santo falava o mesmo. O pastor 
também. Tinha que acreditar. Acreditou até que Kath engravidou e 
o neto chegou com a pandemia. O parto da filha foi tranquilo, Kath 
era como ela, boa parideira. Sentiu umas dores fortes, escorreu um 
líquido pelas pernas, ainda desceu o morro pra esperar, na frente 
da igreja do Menino Deus, um carro de aplicativo pra levá-la pro 
Hospital Universitário. Fez uma única força e o bebezão nasceu.  
O único homem da casa trouxe esperança, pois “homem não 
engravida”, – falava a avó. Sem útero, o bisneto de Conceição teria 
mais chances de ser alguém na vida e tirá-las de lá. Deram-lhe o 
nome de Thiago. Thiago haveria de resistir também à pandemia. 
Kath viu no filho um futuro, saiu com o bebê no colo, crente de que 
o ano seria diferente após o nascimento. Mas a pandemia parecia 
ter vindo pra ficar.

Kath nunca mais viu o pai de seu filho, uma amiga lhe contou 
que o viu ali na Major Costa, mas não sabia onde o procurar. Sem 
samba. Sem baile funk. Sem escola. Sem procissão do Senhor dos 
Passos. Restava-lhe esperar a pandemia passar.

Na humilde casa no morro viviam Conceição, Maria, Kath, 
sua irmã mais velha e uma sobrinha. A casa foi construída com a 
madeira que Conceição e Maria ganharam do patrão que desmanchou 
uma morada lá em Enseada do Brito. Ganharam também as janelas, 
a porta, o vaso e a pia pro banheiro. O filho de Kath seria o sexto 
morador daquele espaço pequeno. Ouviam na tevê que não era 
pra aglomerar. Só que pobre no morro dorme aglomerado, acorda 
aglomerado, pega ônibus aglomerado. Sobrevive aglomerado. 
Também não havia muitas máscaras pra trocar durante o dia. Só o 
que conseguiam fazer, e muito, era lavar as mãos com o sabão que 
a avó Conceição ainda fazia com os restos de óleo que pegava no 
Centro Comunitário do outro lado do morro.

É sexta-feira. Kath precisa passar no boteco do seu Alfredo pra 
pegar um dinheiro que ele prometera a sua mãe. Desce o morro, a 
ladeira do hospital e para pra olhar a vista lá do Caridade. Um carro 
de luxo estaciona perto e vê, dentro dele, o pai de seu filho. Quando 
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ele sai, ela o acha um pouco mais alto e mais magro. Parece abatido. 
Ao se abrir a porta do motorista, vê que está acompanhado de uma 
mulher; coloca a máscara e desce a ladeira, desconcertada. Só chega 
ao boteco, pega o dinheiro e volta pra casa. Entrega o dinheiro à 
mãe e não diz uma palavra. Lava as mãos, passa álcool e fica a olhar 
o filho e pensa: “Filho, tu vai conhecer teu pai”. A cabeça fica cheia 
e o pensamento acelera. Pensa em ir ao hospital falar com aquele 
homem. Lembra-se do carro. Precisa saber quando ele estacionará 
novamente por lá. Na semana seguinte o encontraria de alguma 
forma. É primavera, as flores lhe trariam boas energias e 2021 haveria 
de ser diferente. Comemoraria o primeiro ano do filho, e convidaria 
o pai de Thiago. Resistiriam. Ele haveria de se lembrar dela.

Na segunda-feira, coloca a roupa da noite do ensaio na praça XV. 
Solta os cabelos crespos e longos, maquia-se. Vê-se, no espelho: “Ele a 
reconheceria” – era só no que pensava. Senta-se na escadaria da igreja 
à espera do carro. Vê quando o estacionam, mas só quem sai de dentro 
é aquela mulher que só agora enxerga ser uma linda mulher. Não tem 
coragem de abordá-la. Volta pra casa; lava as mãos, passa um pouco 
de álcool, liga a tevê na hora do jornal do almoço. A mãe esquenta 
o mocotó que havia sobrado do último sábado. Ela ouve no jornal o 
crescimento acelerado de casos da doença e o número crescente de 
mortos. Depois de gráficos e fotos de hospitais sobrecarregados, uma 
jornalista entrevista parentes dos mortos e aquela mulher aparece, 
falando da generosidade do marido pediatra que não resistiu à covid-19.

Kath desliga a tevê, pega Thiago que parece lhe sorrir. No 
tanque, a avó Conceição cantarola Dona Ivone Lara: “Um sorriso 
negro, um abraço negro traz felicidade”.



U m a  o r q u í d e a  
e m  s u a  c a r a

Um conto de 
Aline Veingartner Fagundes

Uma pinta na bochecha esquerda. Marrom, uma orquídea 
deformada. Raquel toca nela, parece ter diminuído com o passar dos 
anos. Será? Checa seus olhos no espelho, desconfiada da veracidade 
de seu reflexo, e torna a apalpar a pinta, esticando-a com o polegar 
e o indicador.

Está enganada: a pinta continua com o seu um centímetro, 
mas encolhe por causa das rugas que brotam em sua pele com 
vigorosa determinação. Seu rosto hoje é como o parque de dunas que 
conheceu numa tarde de insolação familiar, num passado remoto e 
sem fotografias. Com os movimentos do vento, os pequenos montes 
de areia se deslocam dia após dia. Raquel ainda não se conciliou com 
esse fenômeno eólico em seu corpo. 

Dobrada, a pinta realmente parece menor, mas Raquel a 
prefere em seu tamanho real. A pinta foi a tática que Francisco usou 
para puxar assunto com ela, quase quarenta anos atrás, quando se 
conheceram. 

– Tem uma orquídea na sua cara. 
Raquel nunca tinha reconhecido formatos em sua pinta. 

De menina, também não via bichos nas nuvens, como as outras 
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crianças. Para ela, a pinta era simplesmente uma mancha disforme 
e inconveniente. Motivo de piadas e apelidos indelicados na escola 
e entre sua família. Diversas vezes cogitou removê-la. Quando 
começaram a sair, Francisco implorou que Raquel mantivesse a pinta, 
e ela, para agradá-lo, obedeceu. Com o tempo, não se incomodou 
mais. Era bonito ter flor na cara, assim, permanente. Vinte e cinco 
anos depois, quando um câncer de próstata arrastou o marido para 
a cova, a pinta tinha ficado ainda mais escura e lustrosa.

Raquel acende uma vela na mesinha de cabeceira, liga o abajur 
e se ajeita na cama, cobrindo o corpo com uma manta quentinha. 
Junta as mãos na altura do peito e entoa sua oração noturna, que não 
é essencialmente diferente da diurna ou da vespertina. Em todas, 
pede paz para a humanidade. Sua humanidade contempla apenas um 
punhadinho de seres humanos, porque tem dificuldade de incluir 
os mais de sete bilhões de pessoas que os jornais dizem habitar o 
apinhado planeta Terra. 

Em primeiro lugar, uma oração dessa magnitude tomaria 
muito tempo. Em segundo lugar, como a maioria dos seres humanos 
perturbam a sua paz, não sabe se merecem suas preces. Na dúvida, 
concentra a intensidade para os poucos que ainda valem a pena.

Raquel cochicha as últimas sílabas da oração quando um grito 
de homem extrai bruscamente seu conforto espiritual. Ela senta na 
cama com a borda da manta entre os dentes e limpa os ouvidos com 
a unha do mindinho. Identifica, nas breves lacunas entre um grito e 
outro, um choro de mulher, agudo e constante, vindo da casa ao lado.

Já tinha cruzado com os novos vizinhos na calçada de vez em 
quando. Conhece seus rostos, ainda que vagamente. O que ficou 
marcado mesmo foi a pinta que a mulher tem no pescoço. Não parece 
uma orquídea, como a sua. Está mais para tulipa, e bem maior. Ou 
quem sabe uma bromélia? Raquel alega não ter criatividade para essas 
coisas, mas uma certeza existe: também tem uma flor gravada na pele 
da vizinha. Gravada pela natureza, e não por agulhas e tintas artificiais. 

Há algo no casal que traz recordações dela e Francisco recém-
casados. Tempos bons aqueles. Tão bons que parecem nem ter 
existido.
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Raquel ainda não conversou com os novos vizinhos, mas supõe 
que trabalham em casa. Viu no noticiário que, nestes tempos, muita 
gente está fazendo trabalho remoto para evitar aglomeração nos 
escritórios. Não entende muito bem como isso funciona, nunca 
encostou num computador. Pouco sabe sobre a rede de alcance 
mundial, mas suspeita que traz mais problemas que soluções: já 
escutou algumas conversas telefônicas enérgicas do homem com 
a empresa de internet se queixando da instabilidade da conexão. 
Raquel tapa os ouvidos quando o vizinho chega ao estágio da ligação 
composto de uma inventiva sequência de palavrões.

Nas últimas semanas presenciou trocas de ofensas entre o 
casal. Consegue escutar tudo quando está no quintal estendendo as 
roupas. De algum modo acha até natural que se insultem um pouco. 
Como é que aguentam ficar tanto tempo juntos dentro de casa?

Raquel e Francisco nunca passaram tantas horas seguidas 
na companhia um do outro. Francisco trabalhava na marcenaria a 
semana toda, aos sábados dormia de dia, à noite ia ao bar, e as 
madrugadas eram imprevisíveis. Domingo era o dia escolhido por 
ele para ficarem juntos. Raquel tinha vontade de ir ao cinema, ao 
parque, às feirinhas e aos eventos da cidade. Inúmeras vezes pediu 
que o marido a levasse para a praia ver o mar. 

Em vão.
Aos domingos viam televisão, e Raquel preparava as quatro 

refeições com os ombros arrastando no tapete da cozinha.
Apenas depois que Arlete nasceu é que começaram a fazer 

alguns passeios. Esporádicos, é verdade, mas já era de se comemorar. 
Raquel não cabia no próprio corpo de tanta emoção, um dia inteiro 
sem lavar louça. Mas quando chegavam a casa não deixava de sentir 
alívio por estar de volta. E sujava alguns copos antes de dormir 
apenas para ter o que lavar e não perder o costume. Costume era 
algo perigoso de se perder.

Certa vez viajaram e foram conhecer um parque de dunas.  
A menina se jogava na areia, rolava, voltava correndo na direção dos 
pais como um croquete com patas. Raquel teve vontade de imitar 
a filha, se atirar na areia e conhecer sua crocância, rolar e rolar 
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e rolar até ficar zonza e perder a noção de si. Suavemente, tirou 
os sapatos e enterrou um dos pés no chão, devagar. Olhou para o 
marido, buscando seu consentimento. Francisco não deu atenção. 
Então Raquel ousou enterrar o outro pé. Mexia-se para sentir a areia 
esfregando em suas solas e canelas. Uma prazerosa onda áspera subia 
por suas pernas. 

Francisco continuava obcecado pelas brincadeiras da filha. 
Raquel se abaixou devagar e meteu também as mãos na areia, 
deixando os grãozinhos multicoloridos escorrerem entre seus dedos. 
Fechou os olhos. Parecia possível conter o presente nas palmas das 
mãos. Raquel era então uma ampulheta. A vida era areia quente e 
risadas de criança.

– O que é isso, o que você tá fazendo?
Francisco segurou com força um braço de Raquel. As marcas 

dos dedos dele ficariam ali por dois dias. Pele sensível, ela diria. 
Assustada, a mulher se endireitou na mesma hora. Desenterrou os 
pés, limpou o tanto quanto foi possível a areia do corpo e recolocou 
meias e sapatos. Sabia que não era uma boa ideia. Por que tinha sido 
tão teimosa? 

O caminho de volta foi feito de bufadas e testa torcida. Raquel 
via a cara fechada de Francisco pelo retrovisor, não tinha coragem de 
prescindir do espelho para mediar o contato visual. Chegaram a casa 
exaustos, queimados e febris. Melecando o corpo da filha com pós-sol, 
Raquel fazia força para se lembrar da aspereza da areia em sua pele. 

Em vão. 
Mas as dunas, mais tarde, foram morar em seu rosto, junto 

com sua orquídea. E voltavam com frequência em seus sonhos. 
Por anos teve um sonho recorrente, em que atravessava um gelado 
temporal que pouco a pouco ia se dissipando até surgir no horizonte 
um sol laranja explodindo atônito com a própria existência. Raquel 
caminhava pelas dunas desertas, as panturrilhas determinadas, os 
pés se confundindo com a areia quente. Subia no morro mais alto e 
se deitava com o útero voltado para o Sol. Abria as pernas e o calor 
entrava por ali, depois se espalhava por todo o corpo. Uma detonação 
de vida, mil raios de possibilidades em todas as direções. Vinha então 
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um estremecimento que nunca tinha sentido acordada, consciente, 
mas de que se lembrava ao despertar e não sabia como – nem se 
deveria – recuperar. No cume da duna Raquel ficava de cócoras, nua, 
pronta, completa, cachoeira que avançava sobre a areia, um rio, uma 
correnteza, a certeza de ser possível outra produção de vida. 

Acordava no mesmo quarto, o mesmo ronco comprido ao seu 
lado, a mesma cama lisa, limpa e morna. Nada de areia, nada de Sol, 
nada de cachoeira no meio das pernas. Talvez fosse melhor assim: 
não saberia o que fazer com aquilo de qualquer forma.

Já passa das dez e desta vez parece que os vizinhos subiram o 
tom. Raquel levanta da cama sem soltar a manta e se aproxima da 
parede para tentar ouvir melhor, mas agora, do outro lado, são só 
soluços. Derrama-se então um longo período de silêncio. Em seu 
peito, o baque seco e ritmado de dedos rígidos contra uma porta de 
madeira maciça. 

Raquel já se sentiu assim algumas vezes na vida. Quando saiu 
sangue junto com seu xixi, aos treze anos. Quando foi assaltada 
depois de sacar seu primeiro salário, aos dezesseis. Quando Francisco 
a convidou para sair, aos vinte. Quando a mãe ajeitou em sua cabeça 
o véu de noiva, aos vinte e dois. Quando voltou tarde da casa das 
amigas e foi atingida no estômago por um punho fechado, aos vinte 
e três. Quando o teste de gravidez deu positivo, aos vinte e cinco. 
Quando entendeu que sua vagina tinha expelido um ser humano, 
aos vinte e seis. E quando viu Arlete fazer as malas e desaparecer, 
aos quarenta e dois. 

Desde então, seu coração tinha se convertido ao sedentarismo.
Novos gritos do vizinho transbordam da casa ao lado para a 

sua. É uma inquisição, mas não dá para distinguir as palavras e seus 
significados, apenas o tom brutal das interrogações. A mulher geme 
e não articula respostas, a fúria do homem se dilata. A segunda 
rodada de silêncio que se segue tem o peso de um navio cargueiro; 
o petróleo vaza e contamina o quarto de Raquel. 

Ela não pode conter a contaminação e sabe que, o que quer 
que esteja acontecendo ali agora, ainda não acabou. Não adianta 
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voltar para a cama e tentar dormir. Com seus joelhos frágeis, abaixa 
encostada na parede e inicia uma prece. Pede que o homem se acalme, 
que encontre paz em seu coração. 

Mas a oração é interrompida. Um lampejo de pavor atinge 
Raquel como um raio. O tipo de raio que cai duas, três vezes ou 
mais no mesmo lugar. 

Abre os olhos para se certificar de que Francisco não está ali 
na porta, com a cinta nas mãos, os dentes saltando das gengivas, 
e de que Arlete não está do lado de fora, no corredor, lavando a 
camisolinha de lágrimas e pedindo que o pai pare, que, por favor, 
por favorzinho, pare com aquilo.

Raquel solta a manta, corre para o banheiro e lava o rosto.  
A pinta queima por dentro. A água gelada atravessa as dunas de seu 
rosto e não basta para apagar o incêndio. 

Na sala semiescura, Raquel encara o celular desligado no 
aparador. Ela só costuma ligá-lo na hora de usar, não se dá muito 
bem com ele. Pressiona o botão de ligar por menos tempo do que 
o necessário e desiste. A aparente calma vai se sustentar por mais 
tempo? Determina contar mentalmente até sessenta e se, nesse 
período, nada acontecer, volta para o quarto.

Passa da metade da contagem. Um rumor de móvel arrastado 
reativa o desequilíbrio do seu coração. Dessa vez pressiona o botão 
até que o celular ligue. A tela bloqueada pede uma senha numérica 
de que Raquel não consegue lembrar agora. Três ou quatro dias atrás 
lembrava. Qual era mesmo? O mês de aniversário de Francisco com o 
ano de nascimento de Arlete? Ou seria o contrário? Uma mensagem 
avisa que uma última tentativa incorreta bloqueará o aparelho.

Raquel abre a gavetinha do aparador e pega uma caderneta 
gasta e amarelada onde tem anotadas todas as suas senhas, antigas 
e atuais. Ela não gosta de senhas, mas o aparelho a obriga a ter uma. 
Em seus dias mais inspirados, inclui em sua oração o desejo por um 
mundo em que não seja necessário ter chaves e senhas e portões e 
trancas e fechaduras e zíperes e botões e tudo que separe o dentro 
do fora. Tudo será dentro, ou tudo será fora. Não haverá meios, não 
haverá entres.
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Em algum momento do passado a filha tinha alertado do 
perigo de deixar todas as senhas registradas no mesmo lugar, mas 
Raquel argumentava que não tinha a cabeça boa. Durante anos seguiu 
anotando as senhas e, por medo adquirido, acabava trancando a 
caderneta na gaveta com chave. Às vezes perdia a chave apenas para 
que Arlete a ajudasse a encontrar. Era, afinal, uma atividade a se 
fazer juntas.

Desde que passou a viver fisicamente sozinha, não se preocupou 
mais com isso. A gaveta ficou para sempre destrancada, e a chave foi 
definitivamente engolida por um desses buracos que toda casa tem, 
que devoram pés de meia, tampas de canetas, grampos e os sonhos 
malcuidados.

Raquel folheia a caderneta em busca da senha do celular. Seus 
olhos investigam linha por linha. Um pedaço de papel solto desliza 
e desce planando até o chão. Ela o resgata. Um vômito de ternura e 
ódio sobe até sua garganta e volta: é um desenho de Arlete criança 
que Raquel não se recorda de ter acomodado ali. Um desenho 
minúsculo num pedacinho de papel, porque a filha era pequena e 
fazia tudo em miniatura para evitar a desproporção. Retrata quatro 
pessoinhas de mãos dadas: Francisco, Raquel, Arlete e outra menina, 
amiguinha de Arlete na época.

Raquel se rende ao impulso de amassar o papel e atirá-lo longe. 
É insuportável. Apoia as mãos no aparador, tem medo de cair no 
abismo que acabou de criar. Afofa os cachos cinzentos que pesam 
sobre sua cabeça e coça a pinta com a ponta branca da unha. Então 
retrocede e recupera o papel. Não é justo. Mas continua insuportável. 
Olha firme para o desenho por uns instantes até quase furá-lo. 
Rasga cuidadosamente uma parte do papel, removendo do cenário a 
amiguinha intrusa. A amiguinha que anos mais tarde veio a perturbar 
a flácida paz de suas vidas.

Agora no desenho se vê apenas a família, como tem que ser: 
o pai, a mãe, a filha. 

Raquel fixa o desenho na geladeira atrás de um ímã que tem 
o telefone do moço do gás. Num susto se pergunta por que ainda 
está acordada. Volta a consultar a caderneta, encontra a senha e 
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desbloqueia a tela do celular. Ouviu dizer num programa de televisão 
que existe um número específico para tratar do que está acontecendo 
na casa ao lado, mas não memorizou. Na dúvida, disca um nove zero.

Antes de começar a chamar, ela desliga. Sente um mal-estar 
súbito. Cenas difusas cozinham seus pensamentos crus: Francisco, 
a cinta, a dor, o grito, Arlete, o choro, o telefone, a polícia, a porta, 
as risadas, os tapinhas nas costas, o vazio, o silêncio, a cinta, a dor, 
o grito, Arlete, o choro, a exaustão, o sono, o dia seguinte.

O dia seguinte. Raquel desliga o celular e se agarra ao dia 
seguinte.

Volta para o quarto. A vela apagou, e tem no ar um cheiro de 
fósforo queimado. Nenhum vento passou por ali. Raquel reacende 
a chama, afaga o fogo com a palma da mão e pede que não se vá.

Não é a primeira vez que roga para não ser abandonada.
Os gritos recomeçam, agora mais altos e graves. E então uma 

pancada do outro lado da parede, que Raquel sente contra seu próprio 
ventre e cai desmaiada na cama. Acorda em seguida com as cintadas 
que descem por suas pernas. Tudo nebuloso: a voz do vizinho ou a 
voz de Francisco ou os gemidos da vizinha ou os gemidos de Arlete. 
Raquel engole o horror, afunda na escuridão e prende a respiração 
nos dedos dos pés, como aprendeu. Assim tudo termina mais rápido.

O homem do outro lado atira um objeto contra a parede, um 
copo ou uma garrafa de vidro, talvez. No mesmo instante Raquel, 
debatendo-se na cama com a ardência das cintadas, acerta o pé no 
abajur, que cai no chão e se espatifa inteiro. A vela, a pedidos, se 
salva na mesinha de cabeceira, ereta e acesa. O som amplificado de 
vidros se rompendo, um de cada lado da parede, entra pelos ouvidos 
de Raquel e arranha seus labirintos. Uma última pancada acerta a 
lateral de seu corpo. Perde a consciência.

Quando Raquel desperta já amanheceu. Deixa a cama num 
salto, atrasada para viver. Todos os dias acorda antes de o sol nascer. 
Ver a origem, a gênese das horas dá a estranha ilusão de que pode 
controlar o dia. Pela mesma razão, sempre interrompe o que está 
fazendo para assistir ao anoitecer: é preciso agarrar o início e o fim 
para sobreviver ao meio.
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O silêncio e o sol entrando pela janela como um abraço morno 
fazem parecer que nada de diferente aconteceu ali nas últimas horas. 
Raquel não sente nenhuma dor no corpo nem se lembra de nada 
até pisar num caco de vidro no chão, que por sorte fica preso em 
sua meia grossa de inverno, sem alcançar seu pé. Demora ainda a 
recompor as cenas e reconstituir os ocorridos da noite passada.

Junta com cuidado os vidros da lâmpada e os pedaços do 
abajur na palma da mão, aliviada por já ser o dia seguinte. Sabe 
que, aconteça o que acontecer, no dia seguinte tudo se resolve: os 
ânimos se acalmam, a casa se enche de orquídeas brancas e lilases, a 
fúria é substituída por sinceros pedidos de desculpas, e ela perdoa, é 
claro: não é mulher de guardar rancor, e a vizinha de certo também 
não. Afinal, são tão parecidas, com suas gravuras de flores na pele.

Raquel prepara o café da manhã, as mãos tremendo: deve ser 
por ter dormido mais tarde do que o normal, o corpo sente quando 
fugimos dos costumes. Lava a louça cantarolando baixo. Tira o pó 
do aparador como se nele não houvesse gaveta nem caderneta nem 
senha nem ontem. Varre a casa toda, como faz todos os dias, e sai 
para varrer a calçada, como faz apenas nos dias de sol. Nos nublados 
evita sair, tem algo de perturbador na ambiguidade das nuvens.

Ela gosta especialmente de varrer. Entre as tarefas domésticas, 
é a sua preferida. Anos antes, quando se viu vivendo sozinha na 
casa, passou a reconhecer as próprias imundices nos montinhos 
que transportava para a pá. Fios de cabelo, fiapos de roupas, farelos 
de pão, cutículas secas, cascas de ferida, cera de vela, terra que 
trouxe da rua na sola dos chinelos. Lascas de si mesma que já não 
se confundiam com as lascas dos outros. E, como não aprecia lascas, 
se desfaz delas todos os dias. É incrível como num período de vinte 
e quatro horas um ser humano acumula tantos resíduos.

Hoje, lá fora, todas as cores do dia parecem excessivamente 
vivas. O verde muito verde, o azul muito azul mesmo. Um dia 
enjoativo e inebriante, nenhuma nuvem para importunar. Raquel 
pensa em sorrir, mas guarda a vontade embaixo da língua. É que 
tem uma movimentação atípica na casa ao lado. O portão está 
escancarado, pessoas desconhecidas entram e saem com expressões 
graves. Há também um carro de polícia.
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Na calçada da frente os vizinhos surgem pouco a pouco para 
bisbilhotar. Conversam entre si, apontam em direções arbitrárias, 
suspiram, agarram os ombros uns dos outros. Raquel se recusa 
a participar desse espetáculo. Não é raro acontecer algum evento 
anormal na rua, e de repente os vizinhos estão lá, amontoados para 
xeretar e fofocar. Raquel odeia fofoca, então varre o chão.

Um ruído de motor ecoa na rua. Um veículo tipo furgão se 
aproxima e estaciona atrás do carro de polícia. Uma tensão endurece 
os vizinhos da calçada da frente. Raquel segue varrendo o nada. Finge 
não se afetar pela agitação ao redor, mas uma mão invisível levanta 
sua cabeça no momento que carregam para fora da casa vizinha um 
saco preto com um corpo dentro.

A pinta de Raquel palpita na bochecha. Seus olhos treinados 
para a sujeira notam que, na confusão de entra e sai, alguém deixou 
rasgar um saco de cacos de vidro que invadiram o perímetro de sua 
calçada. Começa a varrer os cacos para longe: não são seus, não têm 
que estar ali, ela não tem nada a ver com eles.

– A senhora estava aqui ontem à noite? – pergunta uma moça 
suada que Raquel nem viu chegar.

– Estava.
– E a senhora não ouviu nada? 
– Se eu ouvi? Ouvi o quê?
– Gritos, pedidos de ajuda, socorro – a moça se aproxima ainda 

mais – Não ouviu nada?
O baque da porta do furgão se fechando puxa o olhar das duas 

como um gancho.
– Não ouvi nada – responde Raquel, recuando agarrada em 

sua vassoura. Se pudesse sairia dali voando nela. 
– Não é possível que a senhora não tenha escutado, era na casa 

do lado da sua. Na parede do lado da sua.
– Talvez eu tenha ouvido, mas...
– E por que a senhora não chamou a polícia? Por que não 

pediu ajuda?
Silêncio.
Uma mão pesada e fria despenca no lado esquerdo do rosto 

de Raquel. Os vizinhos uivam. A moça corre para alcançar o furgão. 
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Raquel se recompõe e segue varrendo os cacos de vidro, um a 
um, para longe de sua casa. Empurra-os para o asfalto, para o mais 
distante que consegue atirá-los com as cerdas da vassoura. Repete 
sua oração pela paz da humanidade, os lábios dançando sem som, 
os olhos engolindo lágrimas. Sua orquídea deformada, espremida 
entre duas robustas dunas, queima insuportavelmente.
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