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Mais memória

Em tempos radicais, onde a civilização cada vez mais discute os seus 
conhecimentos compartilhados por meios eletrônicos, assombra a con-
vicção de que finalmente estamos dominados pela informação rasa, onde 
não se leva em conta a construção de um pensamento crítico embasado, 
dirigido pela história e pela filosofia que são de extrema importância para 
não sermos tragados simplesmente pela onda.

Porém pouca importância é destinada a essas áreas em nosso País. 
Será que o cidadão brasileiro não deveria ter pleno conhecimento da 
ciência que estuda as formas de pensamento e suas tendências? Por que 
todos não deveriam conhecer profundamente a sua história e saber que 
faz parte dela? Seu bairro, sua família, sua cidade, seus governantes, do 
início a atualidade. 

Partindo dessa “ideia ampliada”, de uma publicação como a nova 
edição do Poeta de Gaveta, por que o arquivo público tem que ser um 
investimento tão distante em nossas cidades, e os existentes tratados com 
tanto desprezo?

Sonho com um arquivo para a minha cidade, com construção mo-
derna, que em seu acervo pudesse abrigar toda a nossa memória com o 
cuidado de uma joia rara. Um espaço suficiente e com tecnologia para ca-
talogar, manter, restaurar e digitalizar toda espécie de documento. Equipe 
técnica capacitada. Fácil acesso de busca de documentos e pesquisa. E 
uma ampla área de exposição com uma cafeteria, para que a população 
possa conhecer o acervo, organizado por temas curiosos e empolgantes. 

Apresentação
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O espelho, para entender o que sou eu. No reflexo, o meu passado.

Lendo os escritos deste “23”, percebi que muitos trazem essa baga-
gem, uma história apoiada nas lembranças de um brasileiro. No mundo 
atual, a memória de um povo se preserva em arquivos públicos para 
que gerem novos estudos, reflexões e trabalhos artísticos. Quanto mais 
memória, mais prazeroso será esse conteúdo, pois se revelam as nossas 
imagens e é ainda mais saborosa a leitura no papel.

Lelo Guazzelli — Organizador
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#23

por Matheus Arcaro e Renata Cortez

É excitante a ideia de um livro que tire da gaveta os textos de quem 
os escreve e não publica. Num mundo de compartilhamentos, é bom ver 
pessoas produzindo conteúdo. O difícil foi escolher, entre tantos, aqueles 
que participariam deste livro. Havia crônicas, poemas e prosa poética. 
Como dizer “este sim” e “este não”? O que faz um texto merecedor de 
uma página no livro? O que é um bom texto literário?

Obviamente, a questão passa pelo âmbito subjetivo de quem julga. 
Há o contexto histórico no qual a pessoa está inserida, sua bagagem 
cultural, suas crenças e projeções. Por isso, a presença de dois avaliadores 
no júri, numa tentativa de evitar julgamentos injustos.

Nós dois nos reunimos e, nesse contato, descobrimos que havíamos 
selecionado, em muitos casos, os mesmos textos, mas outros não. Então 
relemos, com carinho e rigor redobrados, aqueles escolhidos pelo outro 
avaliador, decidindo se a escolha nos convencia. Um por um, em uma 
tarefa árdua, os textos foram compondo a pilha dos 35 eleitos.

Nosso critério levou em conta o que se diz e como se diz. Fazer 
literatura não é só dissertar sobre um tema interessante. É necessário um 
tratamento estético do texto, sem um palavrório exagerado, no qual a es-
sência acaba por se perder. Jorge Luís Borges dizia que existem cinco ou 
seis grandes temas na literatura. O que diferencia um escritor razoável de 

Comissão de seleção
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um bom é a maneira que se escreve. Nossa escolha passou por aqueles 
que mais se aproximaram de uma junção ideal entre forma e conteúdo.

Sentimo-nos orgulhosos de participar deste livro e contribuir, mesmo 
que com uma gotinha, para esta imensidão chamada literatura.

Matheus Arcaro nasceu em 1984 em Ribeirão Preto, onde vive atualmente. Graduado 
em Comunicação Social e também em Filosofia. Pós-graduado em História da Arte. Atua 
como professor de Filosofia e Sociologia, artista plástico e palestrante. Desde 2006 tem 
artigos, crônicas, contos e poemas publicados em veículos regionais e nacionais. Seu 
livro de contos Violeta velha e outras flores, publicado em 2014 pela editora Patuá, vem 
recebendo ótima crítica em âmbito nacional. Seu romance O lado imóvel do tempo tam-
bém saiu pela Patuá, em abril de 2016.

Renata Cortez possui graduação em Letras pelo Centro Universitário Barão de Mauá 
(1991), graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Barão de Mauá (1994), Espe-
cialização em Linguística e Língua Portuguesa pelo Centro Universitário Barão de Mauá 
(1997) e Mestrado em Educação pelo Centro Universitário Moura Lacerda (2007). Atual-
mente é doutoranda em Linguística no Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Trabalha como professora no Ensino Fun-
damental do Liceu Albert Sabin e no Ensino Superior do Centro Universitário Barão de 
Mauá, nas áreas de Língua Portuguesa e Linguística. Em 2015, lançou o livro de crônicas 
Meu face, minha face.
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Cotidiano

Quando a dor no coração
Não se faz ausente
Talvez seja apenas saudade
De casa ou dos chinelos
Do sorriso meigo da esposa
Que não abandona seus sapatos
E, vez por outra,
Insiste em aparecer
No recanto do guerreiro
Para me ver deitado na rede
Dormindo com o rádio ligado
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O garoto da janela alta

Na mão um cigarro mal-fumado
Pendendo para fora da janela
Janela alta, essa
Do quarto andar
De um simples conjunto habitacional.

Seu olhar vago
Esconde seu passado
Ele apenas observa os carros
Indo e vindo,
Seguindo pela cidade
Lavada pela chuva.

Jovem rapaz,
De braços magros
E cabelo escuro
Qual segredo guarda seu rosto inexpressivo?
Medos e sonhos
Lhe parecem fantasias.

E assim como o perfil surgiu,
Sumiu.
A janela já não lhe oferecia mais interesse. 
O momento se foi.
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Rastreando passos

Como pegadas na areia que com o movimento das ondas
[se dispersam,

Como estrelas cadentes que na escuridão do universo
[se aquietam,

Como as folhas de outono que sobejam ao vento e
[se invernam,

Como o pulsar das canções que conduzem os que
[se amam,

Como as sutilezas de todos aqueles que profanam,
Como pássaros que quando livres planam,
Como labaredas que se inflamam,
Como seres que mamam,
Como chamam?
Como?
B
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Acordei louco num mundo sensato

Não tive opção
Traguei a fumaça da noite
Por medo de tornar-me são
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Minha casa velha

Tornamos a ti.
Novamente tuas paredes cheias de memórias nos acolhem.
Relutante, a genitora retorna e nos leva consigo.
Não tens mais o belo jardim, as roseiras que outrora

[cheiravam longe.
Enfim... Despojada dos encantos que te faziam única,
ainda tens o ar soberbo de pioneira daqueles morros.
Estás tão pequena... as paredes cobertas grosseiramente
por textura burguesa colorida e áspera
que tirou de ti o veludo que não arranhava.
Essas paredes que viram meus passos,
tragédias e dramas, risos e suspiros...
Três gerações passaram por ti,
casa gostosa da infância.

Quando moleque,
eras pra mim um palácio
e até uma “torrinha” tinhas... E ali depois foi

[meu quarto.
Eras tão cheio de portas, de janelas, de escadas,
de armários e cômodos vetados — às crianças e

[ao tio malvado.
Hoje, és solar abandonado,
com os traços desfigurados,
sem ser o que eras antes. D
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Finalmente achei um propósito na vida,
abandonado e roto como ti, casa amada...
Sem outros horizontes, volto-me ao passado,
para fazer de ti o meu futuro.
Tentarei remoldar-te pra te fazer o lar de antanho,
fazer de ti fortaleza, jardim, obra modernista,
encravada no alto do Sumaré,
um legado dos antepassados aos do porvir,
tendo em mim humilde intermediário.
É pra ti que viverei de ora em diante,
forte que abriga o meu coração.
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Existimos

quando saímos, as coisas ficaram. e são elas que 
lhes dizem sobre nossa existência. sobre termos 
sido, um dia, nós.

quando nos despedimos, a palavra pairou. fez-se 
peso da pronúncia, fez-se retrato da lágrima.

foi através dela que pude ver, em você, o dia em 
que não aconteci.

ainda estamos lá. quem toca na lamparina 
apagada sobre a mesa toca em meu braço, quase 
posso ouvir o chamado.

quando alguém tropeça na quina da estante 
da sala, ouço sua voz xingando, maldizendo o 
móvel, retirando de si a culpa pela distração.

a caneta caída atrás da cômoda será encontrada. 
quem a pegar tocará minhas mãos. quem soprar 
a poeira que repousa sobre ela soprará meu 
rosto, sentirei cócegas, como de costume.

foi em seu rosto que pus meu sorriso. e, desde 
que me vi desconhecida na lágrima redonda que 
pesava de seus olhos, não o encontro. D

A
N

IE
LA

 V
E

R
ÍS

SI
M

O



�0

Remissão

A guerra pessoal pela redenção nasce perdida
Quando não mais se encontra o inimigo interno.

[Seguem as buscas, diz a polícia no megafone]

O fóssil das neuroses, de tão
extinto, incerto e pulsante

Esconde as nascentes das tormentas.
[E as primeiras horas são cruciais]

Na expectativa paranoica por alguma convicção
As tatuagens rústicas eram despojos às avessas

Ilustrados pelo plano geral das pontes queimadas.
[Bombeiros fleumáticos contemplam a mangueira oclusa]

Diante da exumação de comportamentos pretéritos
Resta o desarranjo entre as percepções irresponsáveis:

Havia sido, pelo vitimismo latente, 
a suspensão do estado de empatia.

[Perplexa, a agente prende o piromaníaco]
[Identificado como o próprio algoz]

[Decadência consumada]

[Seguem as buscas[
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Nascimento

Eu sinto. Logo morro. 
Antes de morrer penso que vivo. 
Ao pensar eu morro de novo.
Me espalho, me des-pedaço. 
Os pedaços não se juntam... 
Os pedaços herdam o desespero. 
Des-espero. À espera da não-existência, da sofreguidão. 
Eu quero viver. 
Quero sentir, quero ver, vor-a-cidade.
Quero sentir dor, a dor me existe, me mistura, me junta. 
Meus pedaços se encontram na dor, sentimento

[demasiado, desejo volátil. 
Dor-mente. Durmo. E vivo ainda apesar de não sonhar? 
Volto a sonhar quando a dor passa. Ou sonho a dor

[que vivo. 
Des-mente. 
Tem-se a mente. 
Eu existo, eu sou, eu-mente.
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Xiu!

Tá ouvindo?

São suas memórias.

Gotejando lá fora,
De pingo a pinga,
Nadando todas juntas,
Num mar ácido de saudades.

Corre lá!
Sinta o que um dia foi suor
Escorrendo em sua pele

Ora forte,
Ora garoa.
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Contas antigas

você se pergunta como é
que pode tudo acabar
tão mal, mas
tão mal
de um jeito que
nem parece
que um dia 
já foi
tão bom.

quando acaba, você olha
e tenta entender
o que diabos
aconteceu
você sabe bem que errou
como erra sempre
mas não foi por maldade
isso deve contar para alguma coisa,
não é?
mas não conta.

quantas vezes você não
machucou quem você mais ama
sem querer machucar, por que quem
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iria,
deliberadamente,
machucar quem mais ama?

quantas vezes você não
teve a melhor das intenções
e teve, mesmo, a testemunha
é o seu coração
mas as coisas
em algum ponto
no meio do caminho
deram absurdamente erradas
e suas boas intenções
causaram uma boa porção de lágrimas?

você lá consegue
ao menos se lembrar
que maldita coisa você disse
você com essa sua
estúpida boca grande
na hora mais inadequada 
possível, sem nem saber
que horas eram?

eu sei que você não quis mentir
mas esse sou só eu
testemunha do seu esforço
e bondade, pena que eu
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não valho nada
como testemunha
o que todos vão dizer
é que você é um pilantra
sem-coração, ledo engano
você, um homem bom.

porém, ninguém se importa
com o que não vê
o que você sente
só é real
dentro de você.

por isso
faça as contas
sabe dizer quantas vezes
já fez, querendo não fazer,
alguém sofrer?
enquanto faz as contas,
te digo baixinho:
eu não saberia responder
aliás, acabei de fazer
de novo
sem ao menos saber
o porquê
também não sei
como consertar
por isso, escrevo
e pergunto a você.
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Alguém

Palavras nunca bastaram
Nada de cartas, telefonemas, poesias
Gestos para tapar buracos

Palavras serão sempre palavras
Dispersas nas dimensões das incertezas
Não achas?... Onde estás?...

Somente na tua presença
Minimamente me completo
Quando falo e quando calo.
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Zona de conflito

Nas areias movediças
Nos campos minados
Nas cloacas invisíveis
Nos abismos de sucção
Em territórios disputados
Sobre possíveis Balcãs, Chechênias, Auschwitz, Ruandas
À beira do genocídio
Teus exércitos contra o meu povo
De pé estamos
Você e eu.
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(da série de cartões-postais que nunca 
respondi)

Às vezes eu sinto que minhas palavras são como notas
[fora de sintonia

Querida,

Aqui o amor é açucarado, dizem

Ou não, não sei

Que minhas estórias são dessas que ninguém quer ouvir
Que minhas aflições se desfazem como as flores no

[final da primavera
Amor deveria ser como aquelas flores esquecidas

[dentro de livros

Eternizadas pelas boas memórias do que já foram

Mas sem o cheiro da amargura do seu fim

Às vezes eu desejo,
Que todos os meus sentimentos tivessem outro

[rosto a quem praguejar
E todas as minhas cicatrizes, as digitais de alguém
Alguém além de você

Aqui as pessoas se importam

Ou elas mentem

Às vezes eu me lembro do seu adeus
Sutil como um trem de carga deixando a estação

Se você parar de noite e ficar olhando para a

[linha do horizonte
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O vento sussurra que o oceano está chorando

Às vezes eu desejo,
Que romances não me fizessem chorar quando eu

[deveria estar dormindo
E que eu não me sentisse enojada comigo mesmo

[na manhã seguinte
É duro ser solitário, ele pensa, eu concordo

Se você fosse mais rápida, talvez o vento lhe contasse mais

Às vezes eu desejo que minha vida fosse mais poesia,
[e menos você



�0

A estrada

Correm
Desajeitadas
As linhas das mãos do Sertão,
Calejadas
Vai serpenteando...
Em direção ao nada.
Numa terra (a)batida 
Seca
Dura
Rachada.
Poderia ser arte,
Abstrata
Para a menina,
O caminho de casa.

Lá vem ela,
Equilibrando a lata d’água na cabeça
Da lata não salta uma gota
Por mais que o corpo trema.
A cada passo o cansaço,
Apressa a chinela velha,
Essa acalenta os pés rachados
Um arame segura a correia
Da sua velha companheira
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Encardida pela poeira
Do sol que desmaiou a chuva.
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Vai, passarinho

Vai, passarinho!
~ ~ Voa ~ ~
Me faça um favor

~ ~ Voa ~ ~
Vai alto e longe
Na direção daquela flor
Sua fragilidade não permite trazê-la
Mas sua liberdade permite vê-la
Por isso, vai!

~ ~ Voa ~ ~
Veja se ela está bem
Se pensa em mim
Leve meu poema e meu amor
Pouse na sua pele macia
Com seu canto, a poesia declame
Vai, passarinho!

~ ~ Voa ~ ~ 
E diga a ela que me ame
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Carbono

Contido eu a vejo
Como sendo perfeita

Ela é feita de átomos
Iguais aos meus

De elétrons que saltam
De camada em camada

Em nossos íntimos
Para preencher
Os vazios da alma
Mas diferimos
Em propriedades

Ela é nobre e definida
E eu estou instável
Meus elétrons excitados
Ficaram degenerados

O que antes me movia
Não tem mais energia 

Sem reação espero a ligação
Pois ambos somos Carbono

Ela diamante. Eu grafite.
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É (ou quase é)

Poesia é
no topo do edifício
cantar.

Cantar aos ventos todos,
sentindo-os dos todos lados.

Sentir a brisa do ar
movimentado olhar a rua
desesperada

é acalmar as angústias nos braços,
ser acolhido por corações conhecidos
trocar tocando amor à flor da pele.

Pliés para dançá-los todos,
unir mãos pelo espaço separadas,
relembrar todas as tardes de todos os dias no

[subsolo da escola.

Poesia é
(ou quase é)
de todas as brisas do quase inverno
aquela que se sente só uma vez.
(ou todas as vezes certeiras) LU
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Heroína

Nasceu-se já dependendo de poesia.

Desde de lá no fundo fundo, começo começo,

já sentia poesia nas veias:

era sensação de vida bombeada,

intensidade completa.

Cresceu-se e consumiu mais poesia.

Foi alto por todas as sensações,

refletiu sobre si mesmo todo dia toda hora sempre 

injetando poeticamente

os prazeres-que-a-vida-trazia e aqueles-que-não-trazia.

Já jovem descobriu o funcionamento da poesia. (E aí

[poesiou de vez)

Misturou sinestesicamente metáforas e eufemismos,

(hiperbolicamente foi à loucura)

uma estrofe de metonímia com um verso de 

[paradoxo,

(ooooooooooooooohnomatopeia prazerosa) 

uma palavra aliterada e pleonasmada

(anaforou não-acabe-nunca).

Loucou-se, por fim (no meio

da vida).

— nem todas são ilícitas
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Viveu poesiando cada vez mais:
Comprou por roubou por assaltou por homicidiou

[por latrocinou por vendeu para (ter) poesia.
Terminou-se velho e preso por brincar com vida.

E no canto da cela solitária
pela quadrada claridade
viu-se jogado no chão
depois de sentir muito
Morto.

Causa da morte?
Overdose de poesia.
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Mentimos

Vivemos uma mentira coletiva
Uma mentira convencionada
Mentimos nossa piedade
Nossa responsabilidade
Nossa competência
Nossos sentimentos
Mentimos uma justiça igualitária
Mentimos o lucro justo
Mentimos a preservação do meio ambiente
O bem-estar social
O desenvolvimento
A pujança da nossa pátria
O cumprimento das metas
O que deve ser feito
Mentimos para que o errado seja certo
E para que o mal seja bem
Para que a fome não se mostre
Para que os indicadores sociais sejam positivos
Para que a vida valha a pena
Mentimos para a contabilidade,
Mentimos para as estatísticas
Para os nossos acionistas
Para as planilhas de acompanhamento
Para os nossos clientes
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Para os nossos chefes
Mentimos para os nossos pais
Para o nosso país
Mentimos para o mundo e para a ONU 
(o que é a ONU, senão uma grande mentira?)
Mentimos para Deus e por Deus
Mentimos para nossos companheiros
Mentimos para o fisco e para o banco
Mentimos a todo o momento
E em tantas situações
Que mentimos para nós mesmos
Mentimos para crermos
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Bruma

eu não sabia o que era

Bruma
era quase um nome próprio

/quase meu

próprio

nome

de uma desconhecida
que vim a conhecer
na Normandia

o ar úmido
era pesado
feito a praia
de seixos
o ar era abrasivo
feito sal-
dade

/olhando o mar

via teus olhos

cor de nostalgia

o ar era bruma
e as velas no horizonte
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apagavam-se

cinzas

o único azul
nesse
nu-
blado
era o do mar frio 
que se deitava
cauteloso
na orla

/esse mar azul e cauteloso

como teus olhos-mar

nos quais mergulho

que vontade de sal-
tar nessa hora…

eu e as falésias
em comunhão 
com aura da umidade
ambas ungidas
de bruma
esse espírito manto
do mar

quando enfim regressei
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/com a pele branca

de quem visita o

mar do norte

me disseste que
eu tinha um beijo
tão salgado 
e os olhos
tão nevoeiro
que já não sabia se 
eu me chamava
Bruna
ou se
voltara
Bruma.
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Roupas

não deixe que o dia acabe
sem ter tirado as roupas
do varal
as roupas passam o dia 
verticais 
pendentes
e a noite querem horizontes
não deixe as roupas
tomarem sereno
as roupas não estão acostumadas
o sereno resfria
é o corpo que amorna e
umedece
no varal as roupas se deformam
secas
elas são vazias 
sem corpo
não são 
a não ser pano
as roupas já não servem 
para nós
prestemo-lhes, pois, o nosso corpo
servindo-lhes
e quando desistirmos
das roupas N
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que as deixemos no chão
vestígios
de peles nuas que se buscam
vestígios
do encontro entre linho e algodão
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Singrar

Seus dedos
a percorrerem
meu corpo,
pátrio oceano,
vão singrando
súplicas
para que o tempo
nunca se esgote,
como o alto-mar,
infinito de todos os lados,
e para que seja sempre
de remanso
feito o
a mar.
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Prazer em ser

Sobre o mundo, que não para,
Sempre há alguém que não repara
Que a beleza não é tão rara,
Basta só reconhecer.

Por ser tão civilizado,
Esse alguém, desesperado,
Não percebe que, ao seu lado,
Há incríveis formas de ser.

Não consegue acreditar,
Nem tampouco desfrutar
Da alegria de viver.

Porque vive constrangido,
Por não ter reconhecido
Que a própria vida é um prazer.
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O que escrevo

O que escrevo
Nunca é o que fica
Escrito.

Da mecânica do avião
Resta tudo, em sucata:
A forma sem alma
Que não sai do chão.

Do corpo do cão
Não resta nada:
Não há coração
Na anatomia desmontada.

Para a vida,
Não há modelagem:
Nem de pássaros
Nem de passagem
Para o conteúdo das palavras.

A fonte?
A água da fonte veio da chuva
E a chuva é a água que ventou
da fonte.
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Cores ao branco (Revestir)

Sei ver o supremo da beleza
No branco desta página.
Não anseio preencher esta pureza
Com a ilusão das palavras.

Na doce alvura me banho
E clarifico meu pensar
Revestido de expressões amarrotadas
E velhas garrafas à beira-mar.

Não sou eu quem impõe
A lição ao branco da página.
Não, é ela que me ensina:
Eu só lhe visto de palavras.

Teço-lhe renda de noiva,
Vestido de carnaval puríssimo.
A nova árvore que brota no agora
Do papel ergue altar, sem limo.

Porque morreu, e da terra renasceu:
Lar de um poema sem fim
Revestido de um saber sem dizer,
Vestido numa página de marfim.
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(Que, se não fosse por mim,
Seria pura, branca, alva,
Castíssima e, por isso, vazia,
E continuaria assim até o fim.)

Doce árvore de nobre fruto
Que, pela poesia, faleceu, partiu.
Por ti escrevo este natural poema
Para expressar seu pleno silêncio

Vazio.
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Pó de apegos

Me desfaço de meus pensamentos acumulados e 
sem destino... como quem limpa seus armários, 
deixo passar os medos e as histórias retidas na 
memória enclausurada...

O venenoso pó das coisas não feitas, as cores não 
vistas das experiências não vividas...

O derradeiro momento desta montanha de nada 
que as frágeis mãos desempilham das prateleiras 
trincadas desta estrutura em ruínas...

Rezo para o que vento não sopre... Para que as 
letras não fujam de meu texto camuflado, sobre 
meu cansado viver que se dobra nas entrelinhas 
das desconexas poesias inutilmente escritas para 
morrer neste lado escuro da lua... Nunca visto, 
nunca lido... neste obituário  sem precedentes...

Minha retrospecção, essa espera infinita na fila 
deste sonho que se repete trazendo de volta ao 
ponto de partida... a alma que  clama angustiada 
por soberanas atitudes, capazes de equalizar 
os cataclismos internos e externos que giram 
nesta roda gigante sem escalas... tremendo R
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diante deste diapasão que ressona pelos temores e 
necessidades...

De que padecem o tempo... tempo de quase nunca, 
quase nada, migalhas deste nenhum roído pelas traças, 
mastigado pelas lacraias, devorado pelos ácaros...

Antes que qualquer bem deles provenha, senão o bem de 
quem os fez para não serem...

Neste imenso e largado lugar em que a poeira descansa 
apaixonada ao que se apega firmemente, e nele adere a 
tudo que resiste!
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Sol dos desejos

Tenho sido, ainda que a vida não seja... apesar 
dos desencontros e do quanto tudo o que se 
comunica seca no silêncio dos retirantes...

Tenho existido, resistido, apesar do quão tremida 
se faz toda a vida instável sob os meus pés,

Os ombros doloridos que carregam seu fardo, 
não me tornam cego suficiente para não ver 
que há ainda um mundo mais além, melhor e 
maior do que toda essa face corroída deste dente 
danificado da existência...

Jamais serei parnasiano, mas sei que meu 
realismo incomodante anda cansado de seus 
desconcertos... O texto sufocante sem borda, 
sem margem, sem linha, apesar de certo e torto 
como os escritos de Deus, não falam de mim, 
mas de meu “eu” aspergido no todo... aspirado 
pela centrífuga cotidiana e prensado por este 
torniquete mental...

“eu” Refém de minha vontade capitaneada... 
engolida por essa força imensa que suga e traga, 
vou assim lutando e me rendendo, vencendo e R
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fugindo e debandada deste pântano de embrolhos...

No céu além da escuridão e das densas nuvens, no 
firmamento sideral, imagino as estrelas pacientes e de 
brilho tênue, esperando sempre a mínima brecha para 
reluzir uma esperança que seja... e assim ainda que tudo 
ruminar, cantar com o vento as vozes alucinantes da 
sereias, que certamente me farão lançar ao mar as minhas 
redes que vazias de expectativas, voltarão cheias de 
sonhos, apesar do quanto dói a mordida dos tubarões e 
o queimar das águas-vivas, mas sei que é lindo o coração 
do oceano, que vejo toda vez que suas pupilas retráteis 
focam este desconhecido que está além de nós e do 
mínimo brilho das constelações, renascem todos os sóis 
de meus desejos...
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Nascemos machistas
Amanhã acho que não vou ser, 
Hoje eu já não sei,
Ontem confundi abuso com romance,
Aos dezoito, abuso com amor,
Aos dezessete, ciúme era bonitinho,
Aos dezesseis, existia menina pra namorar, pra ficar 

[e pra jogar fora,
Olha a roupa dela, deve ser puta,
Beijou quantos? deve ser puta,
Cada dia gosta de um. Deve ser puta!
Aos dez, menino para um lado, menina para o outro,
Meninos para quadra, meninas pular corda,
Menino com Menina não dá certo,
Olha lá, brincando com os meninos! Vai ser sapatão!
Olha lá, brincando com as meninas! Vai ser viado!
Aos cinco ganhava carrinho, super-herói, videogame.
As primas, panelas, vassouras, maquiagem.
Na barriga da mãe: “azul se for menino”.
Se for menina, rosa.
Espermatozoide só pode brincar com óvulo,
Porque é menino que brinca de bola, 
menino sai na frente,
tem vantagem até no nascer,
Por isso eu nasci. Machista. V
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Sobrevida

É a vontade da escrita, a motivação para tirar 
— ou atirar — alguma pedra da aridez que sobrevoa 
minha existência. Não queria apenas palavras inusita-
das ou aquelas que sabiamente vão causar espanto em 
quem lê. Quero a palavra que cause espanto em mim, 
algo dito por mim que eu não saiba, ainda. O outro 
que me habita se pronuncie, dialogue. Quero ouvir-te, 
mas não te escutar, pois a palavra também fere. No mo-
mento, quero alívio e não mais conflitos.

O espasmo de mãos teclando, que antes agarra-
vam canetas em irregular caligrafia, transplanta para a 
tela que agora observo frases de um comportamento 
que já não sei se é meu ou teu. O autor reivindicará 
como sua a obra impressa, textual, mas não é. O outro 
paira por sobre ele e é o outro quem dita a escrita. Lon-
ge daqui a crença em espíritos, inexistentes na essência 
e na consciência. Falo do outro que me habita.

Que eu saiba, não fui gêmeo de ninguém. Então 
o outro sou eu mesmo? Não o admito; por certo o que 
está escrito não é meu em consciência lembrada ou 
esquecida. É do outro. Usarei como meu para os que 
leem, não serei processado por lei de direito autoral. O 
outro só habita em mim.

O médico diagnosticará como esquizofrenia, 
bem o sei, pois há que existir sempre uma explicação 
lógica e cartesiana. Assim, confesso, balizo minhas cer-
tezas, mas o outro que me habita é existente tal qual A
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essa massa disforme e efêmera que se considera o meu eu. Não 
há energias passivas existentes em uma vida, apenas aquela que 
é trocada quando vivo estou. Se há a consciência da morte não 
pode haver morte em consciência, pois cessada a vida, inexiste 
a consciência, apenas a morte, mas não para quem deixou de 
existir, mas para quem restou e vê o morto como matéria e não 
mais como energia em troca.

Se o outro que me habita faz parte de minha consciência, 
perecerá comigo, o que é um alento, um daqueles procurados 
no início desta jornada pelo escrever. O que restará será apenas 
a matéria do escrito, talvez provida de energia quando alguém 
se dispuser a ler. Mas entenderá que havia algo ali, não o que foi 
escrito, mas o que foi lido. Outra energia, outro alimento a um 
outro que habita outro corpo. Ou outra consciência.
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Créditos cármicos

cena: o Cosmos. um retângulo flutuante de con-
creto com aparência de loja de conveniência. algu-
mas luzes de neon por fora. entra uma jovem. ela diz 
para o rapaz sentado atrás de uma mesa de vidro:

— boa noite...

— bom dia!

— (?) bom dia? mas...

— (olha pro relógio) boa tarde!

— desculpa?

— e boa noite! o tempo aqui não existe. ou, se 
preferir, é relativo. como posso ajudar?

— (com os olhos apertados, devagar) então... 
tá... bom, eu gostaria de trocar créditos cármicos.

— muito bom, muito bom, muito bom... (o jo-
vem rapaz estala os dedos, gira sua cadeira um pou-
co à esquerda e encara uma tela branca, fina, que 
aparentemente não mostra nada. ele digita algumas 
vezes no próprio balcão de vidro. sorri.) e gostaria de 
trocar seus créditos por...?

— ficar livre da minha ansiedade.

— aaaaaaahhhhh! ansiedade. clássico. um dos 
mais procurados. infelizmente, bruna, não será possí-
vel.

— como não... (eu falei meu nome? — ela pen-
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sa) como não? eu nunca vim aqui! eu sequer almejei essa troca. 
sei que isso dá créditos também, não? guardar sua primeira troca 
para algo que realmente, realmente está te fazendo sofrer?

— ah, sim. mas veja... a procura é alta. se a procura é alta... 
(é interrompido)

— mas meu bom rapaz! (bruna está incrédula) desde 
quando o Cosmos se rege pelas leis do mercado?!

— (olhando para ela por cima das lentes do óculos) o 
que você acha que é mais antigo, Cosmos ou o mercado?

silêncio.

— bom. quantos créditos eu tenho, e de quantos créditos 
eu precisaria?

— bom, senhorita, da última vez que eu consultei, você 
tinha cinquenta e um créditos cármicos, e isso foi há duas sema-
nas... vejamos... olha só! cinquenta e três! ganhou dois de uma 
vez só. parabéns!

— ué, por quê?

— aparentemente, o Cosmos apreciou a resiliência com 
que você andou enfrentando sua infecção renal e sua enxaqueca. 
você não deixou com que isso paralisasse sua vida ou afetasse 
demasiadamente seu humor. isso contribui para que o Cosmos 
flua.

— (bruna faz, para si, uma expressão de “nada mal”) e 
de quantos créditos eu precisaria para me livrar da ansiedade?

— duzentos e vinte e seis e três quartos.

— mas o quê?! por quê? isso é ridículo! eu vou ter de con-
viver com isso para sempre? como é que o Cosmos espere que 
ele flua plenamente ao meu redor se o principal impedimento 
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para isso é justamente a porcaria da ansiedade?!

— recursos, bruna... recursos. hoje existem muitos. você 
tem acesso a muitos. seria uma tarefa muito fácil para você, em 
termos existenciais. nós simplesmente te livrarmos da ansieda-
de, assim, entende?

— (bruna bate com a testa na mesa de vidro) isso é ridí-
culo. (levanta o rosto) não deveria ser eu a decidir isso? quero 
dizer, estamos lá, na Terra, acumulando esses créditos, todos os 
dias, jogando com regras que não escolhemos, agindo da me-
lhor forma possível, seja política, seja humanitária, seja indivi-
dualmente, e eu tenho me esforçado pacas, sabe?! a gente se 
esforça todos os dias, pra ver se assim conseguimos uma vida 
plena e de paz com a ajuda do Cosmos e de seu Carma e eu che-
go aqui e — cinquenta e três créditos?! cinquenta e três? e isso 
não chega nem perto pra que eu consiga resolver meus próprios 
problemas perante o Universo! me diz, como é que eu devo agir 
pra conseguir acumular mais créditos por vez? eu vou ter que 
viver exclusivamente para as outras pessoas? vou ter que aderir 
à misantropia? (recupera o fôlego. limpa o suor das têmporas) 
diga-me! como é que eu faço isso, senhor relógio?

— (no fundo, ele tem pena) você entende que você está 
me fazendo a pergunta essencial da existência, não é?

— não, não percebo, fale minha língua descodificada e 
desmetaforizada, por favor, dotô.

— bruna, você quer saber como ser feliz. como conciliar 
dar e receber. preocupar-se e delegar. pensar em si e pensar nas 
outras pessoas.

— ... eu vim aqui pra fazer um escambo, não pra uma ses-
são de terapia, rapaz...

— (suspira) bruna, veja bem. aí já sentaram aristóteles, só-
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crates, platão, epicuro, santo agostinho, heidegger, kierkegaard, 
nietzsche, machado de assis, freud, frankl, lima barreto, augusto 
dos anjos, sartre, camus, manuel bandeira e, recentemente, até 
augusto cury. e todos fazem a mesma pergunta, e todos têm o 
mesmo surto, e todos eles voltam pra Terra achando que têm 
uma resposta para o caminho da felicidade e criam sua própria 
teoria. (percebe que a moça começava a se levantar) mas as mu-
lheres... (ela novamente se senta) já as mulheres... as mulheres 
são fadadas, as mulheres. vocês sabem que, no minuto em que 
acordarem, em que voltarem pro mundo, vão ter que continuar 
lutando pra quebrar diversas correntes, então que não é tão sim-
ples. a felicidade, pra vocês, é tão fácil de alcançar quanto cortar 
uma cabeça de dragão e ver nascerem mais duas no lugar.

— é mais fácil tentar lidar com as cabeças sem cortar.

— pois é.

— então tá.

— pra quem não gostava de metáforas, você fez uma bem 
interessante.

— ainda não gosto.

(vencida, bruna acena com a cabeça. levanta-se. o rapaz 
também. ela faz que vai cumprimentá-lo, mas se detém —)

— hum... e dizimar minha enxaqueca, quantos créditos 
são?



�0

A história do homem do mar

Vivia há alguns anos no mar. Ancorara seu bar-
co no oceano e, pouco a pouco, lá construiu seu lar. 
No barco, com o passar dos anos, havia muitas marcas 
dele: o desgaste na madeira onde sempre apoiava a ca-
neca com café fumegante, a marca das mãos na lumi-
nária, o formato do corpo na cama, os sinais da cadeira 
arrastada no assoalho.

Então, veio uma tempestade muito mais forte do 
que todas que havia presenciado naqueles anos. Esta 
não lhe deixava opção, o mar dava-lhe indícios de que 
não o queria mais, que era hora de abandonar sua casa, 
seu canto, tudo o que reconhecia como seu mundo, 
enfim, a vida que levara até então.

O homem saltou do barco e, mesmo sem ser um 
exímio nadador, nadou como pôde até chegar — can-
sado de tanto lutar contra a vontade do mar — ao con-
tinente. Ao pôr os pés em terra firme, nada lhe parecia 
igual. O desafio de lançar-se, contra a vontade, ao mar 
e abandonar tudo em que se reconhecia, debatendo-se 
para sobreviver, foi demais para ele. Entristeceu.

Amigos antigos vinham até sua cabana, um pou-
co recuada da praia, mas de onde ouvia o barulho da 
vila, para convidá-lo a passear na areia, ver o pôr-do-
sol, respirar o ar salgado. Dava respostas negativas a to-
dos os convites. Irritavam-lhe as tentativas de alegrá-lo. 
Queria ensimesmar-se e ter como companhia apenas as 
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lembranças da época em que viveu no mar.

Passou alguns meses assim, sozinho, arredio. Então, pre-
cisou deixar sua cabana. A dor no peito era tamanha que se con-
venceu a procurar um médico, seu amigo há algumas décadas. 
No consultório, enquanto aguardava ser chamado, conheceu ou-
tro paciente, que o convidou a visitar sua palafita, na margem de 
um dos rios da região.

Alguns dias depois, sabendo que a dor no peito era reflexo 
da dor na alma, o homem foi conhecer a casa de seu novo amigo. 
Desde que fora expulso de seu barco pelo mar raivoso, animou-
se pela primeira vez.

Poderia ter um barco, menor que o anterior, em águas lim-
pas e calmas, longe da agitação do oceano, longe do barulho de 
sua cabana. Sentiu que ali seria um pouco mais feliz.

Assim o fez. Com seu pequeno barco, vivia sobre as águas 
cristalinas do rio. Às vezes pescava; em outras, sentava-se na bei-
ra do rio para ouvir o coaxar dos sapos nas noites mais quentes. 
Mas não ancorou. Frequentemente sonhava com sua vida em 
alto-mar. Acordava assustado, pois, embora sentisse saudade de 
seu antigo barco e das marcas lá deixadas, lembrava-se da tem-
pestade enfrentada e de como teve que ultrapassar seus limites 
para chegar ao continente.

Gostava de sua nova casa, mas não a sentia como seu lar. 
Estava tranquilo, gostava de nadar no rio, de sentir a água gelada 
e tão limpa envolvendo seu corpo, porém revisitava sua memó-
ria, à procura do que lhe encantava na imensidão oceânica. Esta-
va bem na água doce, mas sentia-se inteiro no mar salgado.

Certo dia, recebeu um telegrama de um dos amigos da vila 
onde morara. Precisava ir até lá para dar adeus a um dos mais 
velhos moradores, que falecera na noite anterior. O homem nem 
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cogitou não ir. Tinha carinho por todos os vizinhos, mesmo ten-
do se isolado em sua cabana quando voltou à vila.

Quando retornava do funeral, passou pela praia. Respirou 
fundo e sentiu seus pulmões inflarem com o ar salgado. O vento 
bagunçou seus ralos cabelos e ele sorriu. Era seu modo de di-
zer olá a seu velho amigo, o mar. Tirou as sandálias e caminhou 
até as pedras onde as ondas arrebentavam. Sentou-se e lá ficou 
olhando o horizonte, o mar sem fim, seu lar.

Entendeu o convite. Só não sabia se teria coragem de en-
carar aquela imensidão novamente. Estava calmo com sua vida 
no rio.

Sentiu-se dividido.

Após algumas horas de silêncio e contemplação, o homem 
deixou as pedras e foi caminhando, acompanhado de seus pen-
samentos, por entre a mata. Amava o mar, gostava de sua vida 
no rio.

Não sabia o que deveria fazer. Apenas não sabia.
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Onde se rouba tudo, exceto os 
corações

Praça central, paralelepípedos em todo lugar, 
coretos vazios e corações ainda mais. Pés quase descal-
ços caminham sobre a poeira de uma cidade espiritu-
almente poluída, e cada passo dói como a indiferença 
dos amores que não o foram, ao redor e distantes, e 
ritma com as gotas da chuva, que encardem as sandá-
lias baratas e banham a alma com tranquilidade. As nu-
vens corpulentas e acinzentadas e seus pingos criam 
um belo cenário poente, ao mesmo tempo inspirador 
e perigoso, que apesar de fazerem bem à visão, não 
encobrem o mau olfativo de um sistema de esgoto ar-
caico.

Viver nesta cidade não é algo convidativo, es-
tar aqui para tentar ganhar a vida, menos ainda. Não 
há crianças brincando nas ruas, nem mesmo sei se há 
crianças por aqui, pois me parece hostil demais para 
isso. O que vejo são pessoas de olhares vagos e mãos 
cansadas, como aquela anciã que caminha em direção 
contrária à minha, na calçada ao lado. Foi a única pes-
soa que passou por mim desde que saí do meu local de 
origem e, sinceramente, espero que a seja até que eu 
chegue ao meu destino: minha casa. Essa ausência de 
afeição desse lugar me detém a admirar naturezas mor-
tas, como as casas antigas com decorações obsoletas 
pelas quais eu acabei de passar, por exemplo. Ou até 
mesmo a um crepúsculo chuvoso. FA
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Um raio corta o céu e interrompe o clima escuro e pouco 
ruidoso que me apraz. Meu andar teso também é findo, devido 
ao inevitável susto que levei, e por isso agradeço por já estar no-
vamente sozinho na praça. Imagino se os moradores daqui ainda 
se assustam com a quantidade de relâmpagos que caem durante 
as chuvas. Talvez este seja um jeito que a natureza tem de ilumi-
nar e despertar este lugar.

Uma gargalhada ecoa pela rua em que estou para entrar 
e, novamente, o silêncio é interrompido. Estranho, pois alguém 
que tenha me visto dando um ínfimo pulo não ia se divertir tan-
to. Sigo na direção da qual o som surgiu, não que fosse meu 
propósito localizar o responsável por ele, mas porque era meu 
caminho, e encontro o sorriso que originou a gargalhada, acom-
panhado de outro, um pouco mais contido. As entidades vêm se 
aproximando, suas expressões mudam e vão se tornando desa-
gradáveis ao olhar. Antes caminhando com despojo e leveza, am-
bos vão se tornando sátiros sobre duas rodas, criaturas montadas 
em bicicletas enferrujadas.

Minhas pernas amolecem e meu coração dispara. Os vi-
lões mitológicos dessa selva urbana chegam e já não entendo 
o que eles rugem para mim, cheios de imperatividade e pressa. 
Permaneço imóvel enquanto eles vão me rodeando, rodeando, 
rodeando e vão se multiplicando diante dos meus olhos. Perce-
bo minha pequenez diante daqueles que, aparentemente, são 
os que mandam nessa cidade, e minha visão se perde naquele 
tornado de perdição que os sátiros, agora dezenas deles, formam 
em volta de mim, me empurrando e apontando armas rudimen-
tares que eu nem imagino de onde eles tenham tirado.

Abro mão da minha coragem e entrego tudo que está em 
meus bolsos nas mãos dos meus oponentes, as mesmas que em 
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seguida me empurram para o chão. A ação se encerra e a falange 
então retorna à conformação e quantidade iniciais, de forma que 
a única perturbação climática para mim agora é a chuva. Os dois 
dão uma gargalhada maldosa com a visão que devem ter tido de 
mim na água encardida e vão embora. Nesse lugar, o que me res-
ta é a ausência de vontade de sair do chão e seguir meu caminho 
para casa sem mais bens materiais. E afetivos.
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A estrada de ferro que leva a lugar 
nenhum: retratos de Bauru

Na companhia de sua bicicleta, Luana sentia que 
poderia conquistar o mundo. Mas contentava-se em ex-
plorar a cidade que mal sabia o quanto amava. Pegava 
seu veloz amigo e descia as ruas íngremes de seu bairro 
que se fazia de casas bêbadas. Na mente dela aquele 
sempre foi um morro com asfalto, única coisa que dife-
renciava dos morros que via na televisão. 

Às vezes, deixava a bicicleta desembestar na 
imensa ladeira que se esquadrinhava no horizonte. 
Todavia, o medo de cair no rio fétido que carregava 
o esgoto da cidade a fazia maneirar na brincadeira. A 
aventura não compensava as consequências como mais 
tarde descobriu com muitas coisas. De fato, às vezes 
não compensa. Os calculistas pensaram muito bem a 
vida. E a balança nunca se encontra em perfeito equi-
líbrio. O rio cheio de dejetos era uma vergonha. Mas 
as propostas jamais concretizadas de revitalizá-lo eram 
bons cabos eleitorais.

Tomava os caminhos, ganhando as ruas da cida-
de e seguindo o curso do rio. Durante o trajeto, à sua 
direita avistava a quadra poliesportiva recentemente 
inaugurada, mas que na verdade só era utilizada por 
aqueles que menos precisavam. Vai entender, né? A 
prefeitura vai lá e realiza, mas nunca chega pra quem 
precisa. Deve ser mal de política. Ou só a provação de G

A
B

R
IE

LL
I 

D
U

A
R

TE



��

cada dia que impede os debilitados de conquistar o mundo. E os 
pobres quase sempre são debilitados, porque a falta de dinheiro 
lhes restringe os movimento e a sociedade lhes atrofia a mente 
com o espetáculo na televisão. 

A quadra vai ficando pra trás e Luana muda seu curso dei-
xando de lado o do rio e seguindo o instinto de sua fome. Sobe 
pela perigosa curva que desemboca numa rotatória onde se en-
contra a mais deliciosa padaria da cidade. A parada é obrigatória, 
porque nem só de sonho vive o homem. Mas de pão e vinho 
também. E, para Luana, vinho era estar em paz consigo mesma, 
montada em sua preciosa amarela andando pelas ruas da cidade. 
Sua vontade era alguém que lhe dissesse “vou colocar flores na 
rua da cidade em que você mora, só pra te ver feliz”.

No meio do açúcar derramado na mão e o doce de leite va-
zado do tão maravilhoso minichurros, a garota preparava-se para 
partir. Descia novamente a rotatória e dessa vez avistava ao fun-
do uma imensa construção branca e cinza, agora obstruída por 
uma construção ao lado, mas que não perdia seu charme e bele-
za. Dizem que lá funciona uma igreja, daquelas que as mulheres 
usam um véu branco. E Luana se espantava com a sobriedade e 
imponência do prédio, cuja arquitetura simples, mas bela, dizia 
muitas coisas, principalmente o quão diferente tudo isso a torna-
va das demais igrejas por aí. 

Seguindo em frente, um velho terreno abandonado abri-
gava um estacionamento de carros. E uma velha prostituta ficava 
pousada no canto da esquina esperando sua hora. Na verdade, 
ela já era quase um patrimônio histórico. Quase todos a conhe-
ciam. Tão famosa quanto a Ezequiel Ramos, a rua da prostituição 
barata. E a graduação social percebia-se também nesse submun-
do. As prostitutas do centro eram bem diferentes daquelas con-
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finadas feito galinhas em granja que habitavam os cabarés nos 
arredores da cidade. 

Aquele pedaço era o fim do que um dia fora o começo. 
Bauru se estruturou sobre a malha ferroviária que interligava o 
Estado de São Paulo e o conectava com os demais estados. O vi-
larejo foi se construindo ao redor da suntuosa estação que hoje 
se apresentava em ruínas à bicicleta de Luana. 

O clima era melancólico de pura nostalgia. O museu fer-
roviário decadente construído ao lado da antiga estação de trem 
era prova viva disso. O passado houvera sido glorioso. Mas as 
forças do tempo presente mostravam-se impiedosas com todo 
o glamour. Tanto dinheiro jogado fora, tantas esperanças, so-
nhos. Felicidades pavimentadas pelo asfalto americano. Com 
a introdução da cultura automobilística, os trens já não faziam 
mais sentido na imensidão de piche. Já não mais haveria aquelas 
viagens gostosas, olhando a paisagem que corria feito bicho em 
cima dos trilhos. E nem mais aqueles vagões que serviam como 
dormitório, como restaurante, como sala de estar. Tudo eram 
pó, esquecimento e memória. 

Jogando a bicicleta em um canto que julgava seguro e ig-
norando a presença dos moradores de rua que tomavam conta 
dos átrios do local, Luana adentrou à antiga estação. Tudo era 
tão dolorido. Todo aquele abandono. Indagava-se como podiam 
ter deixado isso acontecer. Os grandes vitrais que recobriam o 
saguão agora serviam para o sol derramar a tonalidade do esque-
cimento naquele grande espaço vazio. 

A primeira vez que visitara a estação fora ainda com a esco-
la, quando cursava o fundamental I. Mal sabia a importância de 
se conhecer a história da cidade, mas desde então, aquele lugar 
ficou gravado em sua memória, suscitando vários questionamen-
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tos e sentimentos. Sua mente inventiva lhe fazia crer que quando 
entrava lá, transportava-se para uma outra época. Época em que 
os trens apitavam e as pessoas desciam e subiam acenando umas 
para as outras, cheias de saudade, esperanças, ressentimentos, 
amores malcurados e paixão. 

As senhoras com suas belas roupas bem-comportadas, lu-
vas e chapéus, desfilavam com malas que mais pareciam baús, 
enquanto os homens, elegantemente vestidos com o que para 
nós hoje seria uma roupa somente para ocasiões importantes, 
andavam pelo local fumando seus charutos e empunhando sua 
bengala. Nesse vaivém de pessoas, Luana viu Eny descendo de 
um trem. Não acredito. É ela. Olha só!!! Quando ela chegou aqui 
em Bauru… como era linda! (…)

— Moça, a senhorita deixou cair esse lenço.

— Oh, minha querida, muito obrigada pela gentileza.

— É a primeira vez em Bauru?

— Sim. Como sabe?

— É que não parece daqui mesmo. É muito bonita.

— Com um elogio assim eu até acredito. Obrigada, peque-
na, você também é um anjo. Parece uma pintura daquele artista 
francês famoso, Renoir. Qual é o seu nome?

— Luana. O da senhora é Eny, não é?

— Maaas… como você sabe disso? — disse a jovem pros-
tituta espantada. 

— É que a senhora ainda não sabe, mas vai ser muito fa-
mosa. 

E saiu conversando com o nada, pegou sua bicicleta e con-
tinuou a enveredar-se por aquele mar de história. Em frente à 
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estação havia o hotel que fora o mais famoso na época áurea da 
ferrovia. Pertencia a uma família importante da cidade e conser-
vava o rosa vivo, entristecido pelo tempo, nas velhas paredes.
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A paixão de Elviro

Gatos eram a paixão do solitário Elviro. Os feli-
nos preenchiam sua vazia vida. Trabalhava meio perí-
odo na biblioteca municipal. Não se relacionava bem 
com seus colegas e na hora do almoço comia com os 
gatos abandonados no grande quintal da biblioteca, 
que ficava numa antiga casa de arquitetura rebuscada, 
rodeada de grandes árvores frutíferas e que denotava o 
status financeiro do homem que havia doado o prédio 
à prefeitura.

Alguns daqueles gatos foram levados para morar 
com Elviro, que os tratava como filhos. Dormia todas 
as noites agarrado a eles e, em contrapartida, lhe ofe-
reciam a proteção necessária contra seus medos notur-
nos.

Quando imaginava que seria visitado por algum 
espírito, logo chamava os bichanos para perto de si. 
Nunca apagava as luzes de seu quarto sem ter a cer-
teza de que os cinco gatos estavam acomodados sob 
seu edredom. Emocionava-se quando uma gata mais 
carinhosa, Sara, ia se deitar bem junto de seu corpo e 
começava a afofar sua barriga, à maneira dos gatos, e 
o coro sincrônico de seus ronrons era como saudosas 
cantigas. Aquilo era a delícia do solitário Elviro.

Esse homem no meio da vida, com os seus qua-
renta e tantos anos de nenhuma experiência amorosa 
ou afetiva com outros seres humanos, esbanjava cari-
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nho e atenção com os gatos. Gastava seu parco salário com ra-
ções especiais, vacinas, castração, vermifugação e tudo o mais 
que garantisse a preservação da saúde de seus animais.

Quando Sara ficou doente, ele quase enlouqueceu. Pediu 
folga no trabalho. Não conseguiu. Comprou um atestado médico 
e cuidou da gata maternalmente durante três dias. Não dormia. 
Comprou a prazo um aparelho de aerossol para nebulizar os pul-
mões da gata que sofria com uma broncopneumonia. Alimenta-
va, medicava e velava a gata toda santa hora. Até que Sara, numa 
manhã quente, levantou-se preguiçosamente e como se nada ti-
vesse ocorrido, começou a se lamber, tomar seu banho e avistan-
do outra gata, correu a seu encontro e propôs uma brincadeira. 
Os olhos de Elviro marejaram, a emoção daquele momento foi 
demais. Desabou a chorar. Ajoelhado agradecia sinceramente a 
Deus pela salvação de sua Sara.

Mas como não bastasse a doença de Sara, os gatos deram 
para sair à noite, talvez pela falta que sentiram de Elviro nas três 
noites que ele não dormiu. Desesperado, disparava o chamamen-
to dos gatos pelos seus nomes, seguidos de pxim, pxim, pxim... 
Afiava uma faca na outra para que os gatos imaginassem que ele 
estaria cozinhando e viessem pedir comida. Quando voltavam, lá 
pelas três da manhã, o pobre homem podia conciliar o sono.

Cansado das escapadas noturnas de seus animais, chamou 
um serralheiro e mandou cobrir todo o seu quintal com uma 
grade muito pequenamente tramada. Mas de nada adiantou. Os 
gatos sempre arrumavam um meio de sair para a rua. Inconso-
lável, trancou-os para dentro e isolou o quintal. Os gatos agora 
defecavam em suas caixinhas dentro da casa, o ambiente fedia 
urina e merda, mas Elviro estava satisfeito.

Infelizmente, depois disso, os gatos começaram a evitá-
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lo, já não iam para a cama com ele, tinham olhares tristes e va-
gos, a ração começou a sobrar nas vasilhas, os pelos que antes 
brilhavam, agora caiam aos chumaços e uma doença de pele se 
alastrou. Elviro não entendia, gatos tão bem cuidados, tão prote-
gidos, estavam adoecendo... Ele agora os chamava de mal-agra-
decidos, cobrava posição dos gatos como os pais cobram dos 
filhos. Xingava-os, apertava com as duas mãos suas orelhas for-
çando-os a olharem para ele.

Um dia, Sara conseguiu escapar, não sabia como, mas ela 
tinha encontrado alguma fresta. A desgraçada da gata não vol-
tava. Elviro vislumbrava cenas catastróficas, atropelamento, es-
pancamento, envenenamento... Maldizia a gata, chamava Sara 
de ingrata, cantava as canções de amor que havia feito para ela, 
esmurrava as paredes.

De madrugada Sara voltou. Elviro começou gritar com a 
bichana que comia distraidamente sua ração, “foi dar, sua puta”, 
“você não é uma gata, você é uma vaca”..., “deve estar toda suja 
de porra e fica se lambendo”... No auge de sua fúria, Elviro, im-
pensadamente, deu um chute na gata que instantaneamente caiu 
agonizando. Enlouquecido o homem caiu no chão chorando, 
gritando e rogando a Deus pela vida de sua Sara. Encostou o 
ouvido em seu coração que não batia, Sara não respirava.  Elviro 
massageava o peito da gata, tentava insuflar ar em seus pulmões 
com sua boca sôfrega, mas tudo foi em vão. O cadáver daque-
le bichinho já ia endurecendo, os olhinhos lacrimejando, a ex-
pressão de espanto. Elviro gritava desesperado, já não conseguia 
conter a dor que dominava sua alma.

Um a um, os quatro gatos que restaram, foram sendo en-
forcados pelas mãos de Elviro que ao final foi para a sua cama 
levando consigo os cinco animais imóveis como bichos de pe-
lúcia.
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Elviro não foi mais ao trabalho, não saiu de sua cama para 
comer ou beber... Os corpos dos gatos já estavam putrefatos 
quando se encolheu e deu seu último suspiro.
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O assassinato do pai

Essa vidinha do cotidiano é bem engraçada. 
Todo dia é sempre a mesma coisa, mas nós seguimos 
nessa piada. Claro, quando eu chego em casa e vejo a 
quantidade de conta pra pagar, minha geladeira (po-
brezinha) tão vazia, o cachorro que também precisa de 
comida, eu engulo a raiva e volto pra minha vida regida 
pelas leis trabalhistas.

O meu “eu” criança estaria bem desapontado co-
migo, isso posso garantir.

Entretanto, continuamos seguindo. O maso-
quismo nunca termina, então, nada melhor que ig-
norar por alguns instantes a bagunça lá de fora. A 
minha terapia diária, desde que percebi que estava 
prestes a afogar meu chefe no óleo fervente, começa 
quando entro no ônibus. Aquela latinha engarrafada 
com gente suada, mal-humorada, espremida, maluca 
(e eu me vejo como uma dessas pessoas) não precisa 
transformar minha existência em um inferno. Se bem 
que... me perdoem os cristãos, mas eu nunca pensei 
no inferno como essa podridão devastadora. É, acho 
que lá está melhor que aqui... Foi por esse motivo, en-
tão, que comecei a ler. Isso mesmo, ler no aperto do 
ônibus, porque qualquer lugar é válido, desde que se 
esteja lendo, não é mesmo? Se eu estivesse lendo no 
banheiro duvido que o pessoal torceria o nariz assim! 
Pelo menos ali eu me escondo do mundo e esqueço a 
realidade (geralmente) pior. M
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Como ia dizendo, sempre gostei de ler. Desde pequeni-
ninha. E nunca tive muito filtro no que eu lia. A vida já é muito 
complicada pra ficar se negando ler o que me dá vontade só por-
que é fraca literatura. Na minha cabeça, qualquer leitura pode 
me trazer o prazer necessário pra fugir do ônibus apertado, do 
chefe imbecil ou da vizinha estridente.

A parte engraçada e que acabou se tornando a outra face 
desse prazer diário foi a curiosidade dos demais ao se depararem 
com o título do meu livro. Ah, o que uma capa pode dizer para 
os curiosos do busão!

Quando levei um inofensivo Sabrina, velho e destruído, 
que pertencia a minha mãe, não causei tanta comoção, mas quan-
do saquei da minha mochila uma arma intitulada O dia em que 
matei meu pai, pensei que os passageiros fossem gritar! O pro-
blema de se ler em qualquer lugar é esse, nem sempre os seus 
espectadores estarão preparados para o título do livro. Naquele 
dia, eu acredito que fiquei as quase duas horas da viagem com 
uma mira nas costas e uma na cabeça (só pra ter certeza) dos 
usuários do busão. Aqueles olhares de julgamento, querendo en-
tender o que se passava na minha cabeça pra ler um livro com 
conteúdo (claro que o título é um resumo do conteúdo, não é 
mesmo?) tão violento. O cômico, ou talvez trágico — depende 
do seu humor — é conviver todos os dias com essas pessoas. Eu 
gosto de pensar que estou dando para eles material de análise, 
curiosidade e animação. Só pra dar uma sacudida na vidinha ge-
ral. Imaginem só os sussurros quando pego um livro: “O que 
será que a louca vai ler hoje?”.

E então, de quebra, talvez para concluir a visão de maluca 
psicopata que eu provavelmente tenho dentro daquele ônibus, 
levo na outra semana (já que não tenho filtro algum): Assassina-
to no beco!
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“Prendam essa louca! Ela já decidiu até em que lugar vai 
matar o pobre do pai!”
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NATÁLIA DA SILVA REGO
natalia.dsrego@gmail.com

Ribeirão Preto » FMRP

NATALIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
http://inconstancy182.wordpress.com/
nathymosfera@gmail.com

São Carlos » Engenharia Ambiental / 
EESC

RONIE CHARLES FERREIRA DE ANDRADE
roniecharles@yahoo.com
rcharles@usp.br

Ribeirão Preto » Funcionário / FFCLRP

VICTOR FONTANEZI DE SOUZA
@victorfontanezi
victorfontanezi@hotmail.com

Ribeirão Preto » Matemática / FFCLRP
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Inscrições realizadas no período de 26 de abril a 6 de junho de 2016.

Total de 60 participantes com 137 trabalhos:

Lorena • 4 p – 11 t/inscritos
Piracicaba • 4 p – 11 t/inscritos

Pirassununga • 4 p – 6 t/inscritos
Ribeirão Preto • 41 p – 94 t/inscritos

Santos • 2 p – 2 t/inscrito
São Carlos • 5 p – 13 t/inscritos
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