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Não se pode falar em literatura marginal sem incorrer em uma redundância ideológica. Na 
verdade, há quem duvide de que a escrita artística que não seja marginal seja, de fato, literatura, 
tamanho é o estigma de se viver de palavras e à margem da vida. Chega a ser surpreendente o 
fato de uma arte tão bela e teoricamente acessível, que tem, via de regra, justamente o objetivo de 
falar diretamente a questões pertinentes da alma humana – e mais, o de resgatar nossa decadente 
humanidade – despertar tão pouco interesse. Talvez a coisa se resuma a um erro de interpretação. 
Pode ser um erro esperar um interesse massivo por uma arte de apreciação individual, afinal. 
Mas é muito mais provável que o xis da questão esteja em uma área ainda mais cinzenta da 
complexidade humana. Isso porque eu não quero defender aqui o argumento de que as pessoas 
são simplesmente preguiçosas para qualquer tipo de exercício minimamente intelectual. Não 
se pode criar textos como esse com pensamentos simplistas desse tipo.

De qualquer forma, de viver à margem e de viver a literatura marginal os escritores do 
Obscenidade Digital sabem bem. É bem sabido que, ideologicamente, a literatura que mais 
prescinde do mercado é justamente a que se faz mais literatura entre os escritos. Porque se a 
arte é expressão, a inquietação é o motor mais urgente de qualquer arte. E quem escreve textos 
viscerais semanalmente em um blog independente na internet brasileira não pode fazer por outro 
motivo senão essa urgente inquietação. E se isso não for argumento o bastante para justificar 
esses textos que se seguem, talvez a literatura não seja a sua praia mesmo.

Com exceção da poesia de panfleto distribuída nas ruas por poetas apaixonadamente 
desempregados, talvez não exista nada mais à margem também do que um blog literário. Este 
mesmo blog que chega agora as suas mãos em formato impresso, com textos inéditos dos 
jovens autores que o idealizaram. Pode-se pensar que seja um mau negócio. Afinal, em versão 
jornal, o Obscenidade Digital fica menos digital, mas continua marginal como sempre. Mas 
é justamente aqui que o detalhe passaria despercebido. Parte do digital se perde, é verdade, 
mas a obscenidade perdura. A obscenidade não é aquela suposta, a vulgaridade apelativa e o 
raso apelo a instintos menos nobres, pelo contrário.

A obscenidade é fazer literatura apesar de tudo.

Uma defesa da escrita marginal
Yuri Al’Hanati
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O bairro é parecido com outros. Há comércio local, gente 
que só aparece em casa para dormir, vizinhos que fofocam com 
tanta frequência sobre as picuinhas cotidianas quanto respiram, 
restaurantes agradáveis de preços honestos, outros tantos caros 
e nem assim tão bons, demora da polícia para atender qualquer 
ocorrência, não necessariamente por culpa dos profi ssionais da 
corporação, mas também por diversas outras razões, cidadãos e 
cidadãs que se debatem com as prestações às quais se submeteram 
para brincar com itens eletrônicos de uso pessoal, mesmo sabendo 
que eles serão todos trocados daqui dezoito meses, equipamentos de 
trânsitos instalados para, diz-se, proteger a população de motoristas 
irresponsáveis e outros elementos constitutivos de um ambiente 
urbano ligeiramente monótono, como são monótonos a maioria dos 
ambientes, urbanos ou não, sobretudo os que preferem esconder 
vida por detrás de cortinas grossas de banalidades.

Homens e mulheres mais ou menos interessantes residem nestas 
ruas, dentre os quais Alice, ou Li, e seu Marido, Homem Violento. 
Não fazem parte das pessoas que têm muito a falar, e também 
costumam se recusar a ouvir seja o que for, seja de quem for, ao 
menos no mais das vezes. Enfi m: gente da gente.

Ela apanha sistematicamente Dele quase todas as semanas há 
anos. O maior período de abstinência de violência sofrida durou 
três semanas felizes, um ano e meio atrás. Ele estava de férias do 
trabalho e viajou por alguns dias para a casa de parentes do interior 
para pescar, beber, colocar os pés para cima e relaxar um pouco. 
Parte expressiva dos moradores do bairro em que o casal reside 
defi ne pessoas por suas profi ssões e aspirações profi ssionais →

A gente é esquisito e 
paga por isso
Marco Antonio Santos
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e cursos profi ssionalizantes e desejos por cargos mais altos, algumas 
outras bobagens do gênero e subsequentes fugas de todo este contexto 
nas férias. Quem é você? Qual seu sobrenome, no que trabalha, com 
quem, quanto ganha, você tem sucesso, qual a marca da sua roupa 
de baixo, quais seus hobbies, o que ama, o que detesta, como trepa, 
qual é o seu sabão em pó, quem são seus amigos, que tipo de música 
gosta, qual seu shopping preferido, como assim acredita em Deus, 
por que gosta do Naldo e qual é sua outra subcelebridade favorita, 
já viu Velozes e Furiosos 24? Achou melhor que Transformers 19? 
O que você acha do programa da Regina Casé, gostou do último DVD 
do Fernando e Sorocaba, qual o ano do seu carro, por que chegou 
tão cedo, estudou até que série, chegou a conhecer aquele cara 
que morava lá perto da sua casa, que tipo de lugar frequenta e, 
chegando neles, o que faz? Além de outras perguntas que agradam 
alguns daqueles imbecis, seja fazendo-as ou respondendo-as. 
Ali é comum que o fluxo e a possibilidade da existência plena 
do conceito de meramente ser sejam negados. Não que alguém 
ali pense nestes termos. Porém, e de qualquer forma, outras 
realidades existem para quem as busca ou as cria.

Alice andou fl agrando-se procurando ajuda, ou uma faca afi ada 
o bastante, ou um travesseiro que sufocaria o ronco do Esposo para 
sempre, ou outra forma de terminar com o problema defi nitivamente 
com pouco barulho ou repercussão. Mas é difícil, claro. Apanhar dói, 
mas mudar assusta, o que é muito pior quando se está covarde.

O roteiro das noites de segunda a segunda dentro desta casa de 
dois quartos, sendo que um de bagunça depois que o fi lho único do 
casal mudou-se com a namorada para outro lugar, é aguardar pelos 
socos, chutes, xingamentos ou demais humilhações antes, durante 
ou depois das novelas da noite, reality shows e outros programas 
da televisão. Apesar de que, justiça seja feita, quando Miguel ainda 
morava com os pais não era nada assim tão diferente.

Na época em que se conheceram, o Marido tirou Alice de um 

bordel oferecendo-a conforto e vida nova – como se fossem as 
mulheres que precisassem de salvação. Na prática, apenas estendeu 
o domínio que já exercia sobre ela na casa de diversões adultas. 
A diferença é que o que antes era perpetrado através de uma relação 
comercial satisfatória para ambos os lados agora é vivido através 
de ameaças unilaterais de toda sorte e nenhuma satisfação de 
nenhum dos lados. A então jovem Alice, desde os 11 acostumada à 
prostituição e dada ao uso excessivo de álcool e alucinógenos, teve 
seus poucos planos frustrados por um Qualquer Imbecil que nunca 
cumpriu o que prometia, nem sequer no campo da satisfação sexual.

Li nunca mais ouviu falar da família, mais por desinteresse que por 
impossibilidade de contatar mãe, pai, irmãs, primos e outros. E hoje 
é mulher agredida e caixa num supermercado de uma grande rede, 
destas que volta e meia têm difi culdades em contratar funcionários 
devido às cargas extenuantes oferecidas e aos baixos salários pagos 
por quem desempenha as atividades nelas propostas. Ela passa 
produtos, confere códigos de barra, tira lacres de alguns itens para o 
apito não tocar quando o cliente sair, olha bem para ver quanta gente 
falta atender, odeia fazer hora-extra, pede para outro funcionário 
pesar as frutas no lugar certo, pede mais moedas para troco, toma 
broncas do chefe, pergunta se o cartão é de débito ou de crédito, 
torce para os seguranças fecharem a porta de ferro na hora certa, 
bate ponto no minuto certo para entrar e de novo para sair.

De certa forma, é bom que poucas pessoas se interessem por este 
tipo de emprego, já que é provável que isto se deva ao fato de que 
há outras opções de trabalho disponíveis que agradam e pagam 
mais, mas por outro é péssimo, já que todo mundo, salvo os donos 
dos mercados, fi ca na fi la de um destes estabelecimentos de vez em 
quando. Mas gente importante não se preocupa com fi las, o que 
torna esta uma das regras básicas do funcionamento deste bairro 
e de outros lugares, talvez de toda a sociedade civilizada. Os 
ambientes que se adaptem aos que os administram. →
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Alice andou pensando, enquanto andava ao lado do Escroto na 
volta da igreja, às 20h de algum domingo parecido demais com 
outros domingos, que podia chamar alguns dos amigos dos velhos 
tempos para sequestrar o casal e dar cabo do Cara num beco 
qualquer, depois de uma suposta reação de insatisfação pelo fato 
de Ele ter se recusado a dar para o grupo o pouco dinheiro que tem 
guardado no banco. O problema deste plano é que ela própria teria 
que fugir, e andar muito com aqueles malucos não ia dar em boa coisa 
durante muito tempo. E mais: quais deles ainda estariam vivos? Como 
ela os encontraria, e como pagaria pelo serviço? Esperava que com 
sexo e só. Mas nunca é sexo e só quando se lida com gente louca.

Ela podia empurrá-Lo para um atropelamento e chorar falsamente 
pela morte durante o velório, atribuindo-a a um lapso de fúria do 
Homem, que resolveu correr em meio aos carros e motos e barulhos 
para, talvez, se livrar dos gritos de algum dos inúmeros demônios 
arruaceiros internos que carregava.  Este fato renderia algumas 
conversas com o pessoal da padaria ou do posto de gasolina.

Há ainda o fato de que o Marido pesca, mas não sabe nadar muito bem. 
Outra hipótese confi gurada, desde que com a quantidade certa de cachaça, 
ou vodka, ou conhaque, ou qualquer coisa que ele preferisse no dia.

Acidentes não existem, sobretudo do ponto de vista de quem os 
gera conscien-temente. Um pouco de veneno de rato podia cair em 
algum café com leite, mais café do que leite, que o Cidadão toma 
antes de sair para o trabalho. Este tipo de coisa acontece com 
frequência maior que o que seria saudável admitir.

Magia negra costuma ser disciplina de mais difícil acesso, mas de 
acesso ainda assim possível. Considerou estudar o tema a fundo, de 
envolta em trevas que tem se visto. Tudo é possível para aquele que crê.

No entanto, esses dias, andando pelo corredor de panelas do 
mercado antes de ir embora, imaginou que um acidente caseiro 
envolvendo grande quantidade de água fervente na cara Dele 
parecia uma opção bastante plausível. Ninguém precisava saber 

que o Maldito sequer cozinhava um ovo sem se complicar. Ela 
negaria ajuda e fingiria que nada havia visto. Faltavam detalhes, 
mas o grosso da coisa era simples. Tempo para pensar ela tinha, 
já que os dias são sempre longos quando se sente algo assim tão 
forte, seja amor ou asco.

E seja você quem for, nunca desrespeite quem faz seu jantar.
Ideias, ideias. Ideias. Algumas movem, outras param, outras 

encantam, outras tantas nada fazem, de inexpressivas que são. 
Pelo bem de todos, espera-se que ninguém se atreva a tentar 
compreender a origem delas e os campos infi nitos de estrelas, 
gramados ou mares pelos quais voam, correm ou navegam. Ou 
queimam, enterram e abrem. Ou são e só.

O dia amanheceu. Ele acordou às sete. Ela, já de pé há alguns 
minutos, quase distraída:

– Que hora cê volta?
Ele não respondeu e entrou no banho.
Saiu para a fi rma.
Passou o dia inteiro desconfi ado e atrasou mais que o usual para 

voltar para casa. Fedendo a álcool ele não estava. Seria uma amante 
a culpada? Tanto fazia, naquela altura. O Vagabundo jantou pela 
última vez e mandou-a fazer um chá de boldo para digerir direito 
“aquela merda de comida”.

Enquanto aguardava murmurou sobre quão gostosa uma moça 
da novela das sete era, e começou a descrever o que faria com 
ela caso tivesse a chance de encontrá-la em algum lugar, o que, 
obviamente, nunca aconteceria. Não mais.

Ela disse:
– Vai demorá pa fervê a água, que eu também vou tomá um poco.
Ele respondeu:
– Foda-se. •
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Na imensidão da floresta um curumim brincava e pulava e ria à solta como riem as crianças 
indígenas. Com o arco e a flecha nas mãos, praticava a pontaria acertando possíveis alvos que 
encontrasse pelo caminho, de pedras a folhas, num sensível treinamento para tornar-se, algum dia, 
um dos caçadores de confiança na tribo.

Eis que então avista a lua – branca, pura, crua, nua. Tão limpa que lhe ofusca os olhos. É Jaci, 
rainha da escuridão e mãe de todos os frutos, que ilumina a terra durante as noites e renova os 
espíritos para a vida no próximo dia. Brilha tanto, e mais que tudo, que comove o curumim. 
Desesperado por tamanha beleza, agarra-se ao arco em busca dum consolo concreto para encanto 
sem igual, e cego de amor atira uma flecha rumo ao céu.

A ponta da lança sobe percorrendo uma linha oval acima das árvores, e sobe alta, tão elevada quanto 
a força luminosa que a lua exerce sobre a terra. Desafi ando a gravidade, a fl echa sobe mais e mais; ao 
chegar ao topo, toca a superfície globosa e branca do satélite. O contato entre a ponta afi ada da lança e a 
face lunar ocasiona um enorme estrondo, e logo pedaços brancos escorrem do céu aos pés da criança.

Sem querer, sem intencionar, e em pleno estado de terror, o curumim se dá conta de que sua 
flecha havia acertado a lua.

…
Quase sem fôlego pelo assombro, o curumim recolhe os restos da lua que encontra pelo chão e corre 

até a aldeia, com a terrível sensação de culpa que deve atormentar a alma dos piores assassinos. Sabia 
que seria responsabilizado pelo crime com a pena mais grave da aldeia, mas isso não lhe preocupava. Ele 
matara a lua. Com as mãos na fl echa, tirou a vida e a luz daquela que era a mais sublime entre as deusas.

Ao chegar à aldeia, o curumim interrompe aos prantos o sono do pajé da tribo. Tão logo cruza com os 
olhos da criança, o ancião se dá conta de que algo grave aconteceu. Senta-se a seu lado pronto a ouvir a 
história, e fecha os olhos em refl exão quando escuta a inconsolável verdade: a lua estava despedaçada.

O pajé recorre a seus conhecimentos mais antigos e se dirige ao centro da aldeia, onde posiciona a 
si e ao curumim ao redor da fogueira. Sobre ela, despeja os restos da lua e a fl echa responsável pelo 
acidente. Entre a fé e a afl ição, dançam em torno das chamas, proferindo de olhos cerrados e com 
toda a esperança que há no mundo um hino mágico indígena, em homenagem à deusa que dá luz 
à escuridão. A melodia atrai outros habitantes da tribo, que se emocionam com a dança infeliz e 
juntam-se ao pajé e ao curumim para entoarem, juntos, a canção que faria a lua retornar.

O canto ressoa por toda a fl oresta, e pouco a pouco a leveza das chamas orienta a fumaça para cima, 
como se bailassem junto à tribo. Finalmente, quando as labaredas parecem atingir o topo do mundo, o 
curumim se atreve a olhar. Ergue a cabeça e seu gesto é então repetido por toda a roda; era um milagre. 
Jaci estava outra vez posicionada em meio ao céu.

A lua voltara, mais brilhante e cheia do que nunca. A canção mágica a salvou. Tudo estava bem outra vez.
…
A poucos quilômetros da aldeia, um grupo de pesquisadores sai em busca do balão branco e luminoso 

que deixaram fl utuar sobre a fl oresta por algumas horas. Adentrando a mata, localizam pelo chão os 
resquícios brancos do material, um arco de madeira e pequenos pingos de luz espalhados no caminho, 
que jamais descobririam ser as lágrimas de amor de uma criança. Aparentemente, alguém havia 
acertado com uma flecha o balão de pesquisa.

Ao alto, uma lua cheia sorria, inabalada. Próximo dali, um garoto trocava a noite de sono por 
contemplar o céu. Na desesperada certeza de ter matado a lua que tanto amava, o curumim não 
pôde ver que ela nunca deixara de estar ali. •

O curumim 
que matou a lua
Carolina Goett en

*Inspirado numa história em quadrinhos do Papa Capim que 
li quando criança e da qual jamais me esqueci.
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Por toda vida escolhi minhas mulheres sabendo que algo tão efêmero 
quanto a beleza não deveria ser a primeira coisa a ser desejada. Sempre 
preferi as inteligentes, carinhosas, engraçadas, às lindas. Mas não naquele 
19 de dezembro, quando saí de casa pensando que pouco importaria se a 
dama envelhecesse feia, enrugada e sofrendo a gravidade empurrando-a 
para o centro da terra, pois muito antes disso meu amor fugaz já teria 
desaparecido no mar das paixões afogadas, e eu mal poderia me lembrar 
do rosto ou da cor daqueles olhos que haveriam de se fechar enquanto os 
lábios me beijassem como se a vida toda dependesse disso. Aquela noite 
eu teria a mulher mais linda do mundo, e foi assim que conheci Diana.

A noite deveria estar quente, como geralmente é naquela época do 
ano, mas tínhamos uma chuva fina caindo do lado de fora, o que fazia 
com que as moças entrassem na festa enxugando suas grossas capas de 
chuva e corressem para o banheiro conferir se os penteados continuavam 
inteiros.  Foi seguindo este mesmo roteiro que vi minha Diana entrar 
pela porta, vestida de sua elegância com passos suaves, caminhando em 
direção ao lavatório sem olhar para os lados, ou sequer imaginando que 
meus olhos a seguiam entorpecidos, enquanto eu tentava lembrar se em 
algum momento já havia encontrado outra menina que iluminasse meu 
ser daquela forma, e a conclusão foi que não. Nunca encontrara, e nem 
encontraria depois daquele dia, quando Diana me petrifi cou de desejo 
e intenções. Não foi amor, como nunca poderia amar alguém apenas 
pela sua forma física. Era mais forte do que isso. Era um desejo que 
crescia fazendo todo o meu corpo latejar. Eu desejava conhecê-la, ouvir 
sua voz, sentir seu perfume, tocar seus dedos fi nos de unhas claras, 
beijar sua pele branca, saber onde estudava, qual seria sua profi ssão, seu 
disco preferido, o que achava do comunismo, e até mesmo o nome de 
sua cachorrinha. Era, no fundo, um instinto de auto-preservação que 

desejava conseguir amá-la acima de tudo, evitando toda a frustração 
com outras mulheres que haveriam de passar pela minha vida e seriam 
reduzidas a imagens imperfeitas de Diana.

Quando enfi m consegui levá-la até o centro da sala para envolver seu 
quadril em minhas mãos e dançar sentindo o seu coração disparado 
tanto quanto o meu, suas mãos geladas e o perfume que nunca esqueci, 
sabia que aqueles seriam os últimos lábios que eu desejaria em toda 
minha vida. Ela tremia enquanto eu beijava seu pescoço lentamente e 
voltava para sua boca com desejo vibrante, fazendo-a ser tomada por 
uma expressão sonhadora e adorável.

Quatro dias depois, exaustos de paixão, lutávamos para deixar a 
quitinete que nos abrigava desde aquela noite, para voltar à vida infeliz 
e monocromática que nos aguardava do lado de fora. Resistindo ao 
impulso de arrastá-la para mais várias semanas esparramada sobre a 
cama, compreendi que os bebês levam 9 meses para nascer porque não 
há lugar melhor no mundo para se estar, senão dentro de uma mulher, 
mas Diana não era minha, e nem seria justo que fosse. Diana era 
patrimônio do mundo e deveria ser livre, andando pelas ruas alegrando 
cada pessoa que a encontrasse e fosse contagiada pela sua presença, e 
ai que sorte de quem recebesse ao menos um olhar seu. Mas cada uma 
dessas pessoas iria para suas casas e fantasiaria uma história de amor 
com a mulher mais linda do mundo. Histórias que durariam dias, 
semanas, meses ou anos, mas nenhuma delas poderia ser eterna porque 
Diana era patrimônio do mundo e deveria ser livre, para que outra 
pessoa pudesse encontrá-la e dar um pouco de sentido à sua existência. 
Não prendam a minha Diana. Ela deve ser livre. •

O melhor lugar do mundo 
é dentro de uma mulher

André Petrini
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Um ano, dois meses e sete dias depois, voltei a ser picado por uma abelha. Não que eu seja 
um aficionado por datas e números, mas há coisas que nos marcam a uma profundidade 
maior do que a que desejaríamos.

Como quem vem de longe, convicta de que tem algo a dizer, a lembrar, a cobrar, ela veio e 
cravou seu ferrão em meu pescoço, pouco abaixo da orelha direita.

Da última vez havia sido no punho esquerdo, lembra?, naquele café, no parque, daquele café.
Lembro mais do susto que da dor. Não que não tenha doído, mas daquela tarde lembro 

mais da noite que vencia o dia, tingindo o horizonte com o mais-forte-alaranjado-do-mundo, 
as nuvens de um inominável-magenta, e o céu inteiro com milhares de tons entre o lilás e o 
preto que por fi m tingiu tudo.

Lembro da dor que seu sorriso me causava, sabendo que sairia iluminando outros dias, 
me deixando em uma escuridão só minha.

Um sorriso que era uma metade insegurança e a outra tristeza, além de um quê de malícia, 
um sorriso que habitava não só os lábios, mas começava nos olhos, descendo calmamente 
pelo seu rosto e, por fi m, equilibrava-se nos cantos da sua boca sem batom.

Aquele café, no parque daquele café, nunca mais existiu, e hoje eu sei que além do café 
havia você, e por isso o ferrão não me causava dor.

Nunca mais pude sorrir por um céu azul sem me convencer de que aquilo tudo é uma ilusão 
de ótica, que por trás do azul do céu, mesmo que o mais-bonito-azul-do-mundo, há uma eterna 
e silenciosa escuridão, dominante até o infi nito.

Sempre que me convenço disso tenho vontade de gritar um grito que não me sai. É como 
o silêncio o engolisse por inteiro.

E agora, um ano, dois meses e sete dias depois, voltei a ser picado por uma abelha, com a 
mesma escuridão que nos abraça todas as noites, uma picada de abelha no pescoço, pouco 
abaixo da orelha direita. Uma picada que me causa uma dor maior que todas as sensações de 
uma vida. Uma dor que se faz valer pela ausência de algo maior ao alcance dos meus sentidos.

A partir de minha dor, reúno forças e lanço estas palavras no ar, um ano, dois meses e 
sete dias depois, buscando lhe atingir com meu ferrão, não para lhe causar a maior-dor-
do-mundo, apenas para lembrar. •

Uma possível dor no ar da 
escuridão de um mundo
Rafael Antunes
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– Porra, querida, isso de novo?
– Isso o quê? – pergunta ela, totosinha e encalorada 

arrumando algo na cozinha.
– Você andando de calcinha pela casa.
– Ué, qual é o problema? Tô em casa. Se não andar de 

calcinha aqui, vou andar onde?
– Em lugar nenhum, oras.
Ela larga uns talheres na gaveta e coloca as mãos na cintura.
– Eu pensava que você gostava. Mas tudo bem, vou por 

um cinto de castidade então.
– Porra, não é isso. Claro que eu gosto. O problema são 

essas janelas – diz ele apontando para a vidraça escancarada 
do apartamento do sexto andar. Ao redor daquele edifício 
havia vários outros, inclusive uns bem mais altos.

– Meu bem, você é muito paranóico. Acha mesmo que 
alguém dos outros prédios vai fi car olhando aqui dentro a 
essa hora? – pergunta ela, enquanto se aproxima da janela. 
O vento vem refrescar a sua pele seminua e o marido vem 
correndo para tirar ela dali.

– Eu não acho. Eu tenho certeza! Olha aquele prédio ali, tem 
um apartamento onde toda hora a luz acende. E de madrugada!

– Deixa eu ver…
– Não não, fi que longe da janela.
Ela mostra a língua e caminha para o quarto.
– Aliás, fi que longe de todas as janelas – diz ele, apressado atrás.
– Impossível. Num apartamento minúsculo desse, você mal 

passa pela porta de entrada e já está perto de uma janela.

– Puta merda. Então coloque uma camisola, ou feche as 
cortinas, sei lá. Olha ali – diz ele olhando pela janela do 
quarto – deve estar cheio de fi lho da puta olhando para cá. 
Pena que não dá pra enxergar. Mas eu sei que eles estão lá …

– Num calor desse não dá pra fechar essas persianas, 
e minha única camisola está para lavar. Você bem que 
podia me comprar uma nova, né? – diz ela ao deitar na 
cama – Ou instalar um ar-condicionado aqui.

– … devem ter até um binóculo, os fi lhos da puta.
– Ai, cala a boca, amor. Deixa de ser paranóico. Deita 

aqui, deita. Vem tirar minha calcinha que você tanto odeia.
– Vou. Mas só depois de fechar essa cortina bem fechada.
Fecha persianas, abre pernas, e faz o que tinha que fazer. 

Depois levanta, volta para a janela, debruça-se para fora e 
grita para o edifício na frente:

– VOCÊS PODEM FICAR OLHANDO, MAS QUEM 
COME SOU EU!

...
Em um apartamento do prédio em frente, uma mamãe 

levanta irritada. Algum babaca deu um berro para o mundo 
e acabou de acordar seu bebê. O papai havia levantado na 
última vez e agora era vez dela. Ela caminha até o quarto 
do filho, acende a luz e o pega no colo. Enquanto embala 
o filhote para ninar, vê, em meio aos seus brinquedos, um 
objeto incomum.

Não sabia que seu marido havia comprado um binóculo 
para o bebê. •
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passei nos lábios batom e
na boca vermelha
virei fera, bruxa, centelha
dum fogo dourado
bicho louco, carne e mar
assisti àquele filme
francês
e li poesia
para lhe falar

e neste desejo que me afoga a vida
de boca pintada, enlouquecida
fiz-me pronta para te esperar
é logo…

mas você não
veio

espera
Carolina Goetten

texto inédito
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“Você é magro e orelhudo. Se bater um vento você voa”, caçoava o maior rapaz sobre o pequeno. 
Ao redor, vários outros riam da piada tantas vezes repetida. Pintados com óleo sobre a tela, 
os cúmplices da cena guardavam um realismo admirável e imenso cuidado com os detalhes, 
dignos de um Rembrandt. Quem dera a pintura fosse de Dali, então quem sabe o vento, em um 
ímpeto surrealista, pudesse arrastar para longe o menino orelhudo. Seus algozes se afogariam em 
gargalhadas, mas ao menos o garoto não estaria mais ali para ouvir. Ou quem dera fosse um Van 
Gogh, que com traços espessos viesse lhe cortar fora as orelhas, acabando com o motivo de toda a 
desgraça. Mas não, mantia-se ali a troça indefensável sobre o pobre coitado.

Ao lado, um casal de jovens digladiava num alto relevo. Em verdade, não eram um casal, embora 
um deles quisesse que fossem. E era justamente esse o tema da discussão, naquela obra talhada 
em madeira, chamada O Toco. “Eu te amo, me dá uma chance” implorava o rapaz. “Você sabe que 
eu não sinto o mesmo por você” respondia a moça, menos delicada do que sua saia rodada. “Não 
é possível que não haja nada por trás de toda essa amizade” insistia o coitado, com cara de pau 
talhada pelo formão. “Não” ela respondia, “nós somos só amigos, e é isso que sempre seremos”.

As paredes falavam naquele lugar. Na parede ao fundo, por exemplo, um homem proferia um 
ferino discurso no afresco chamado Olho da Rua. Engravatado com toda sua pompa, erguia um 
braço apontando para algum lugar. A pintura desse braço estendia-se pela porta e, na extremidade 
do dedo indicador, encontrava-se o olho mágico. Aquele círculo de vidro, aliás, parecia ser o único 
contato com o exterior daquele cômodo, com entrada lacrada e sem janelas.

Com tal proteção e tantas obras de arte, não estaria longe da verdade quem pensasse que estávamos na 
ala de algum museu, ou mesmo num cofre de colecionador. Contudo, estávamos, em verdade, dentro de 
um ateliê. Um quartinho isolado nos fundos da casa de um artista ainda desconhecido pelo mundo.

Ali, ele exercia seu talento para as mais diversas artes plásticas, desde que era garoto. Orgulhava-se 
de sua primeira obra, uma escultura conceitual feita com cintas de couro, que entrelaçadas entre 
si, como serpentes, ocupam posição de destaque no local. A Surra era seu nome.

O artista já acumulava um acervo de mais de cinqüenta peças de sua autoria, mas não faltavam 
novas inspirações para continuar sua obra. No momento, trabalhava em um nu artístico com acrílico 
sobre a tela. A mulher nua se apoiava em um móvel e segurava um cigarro aceso na boca. Não era 
belíssima, mas sem dúvida desejável. Suas gordurinhas lembravam os nus de outrora, quando os 
excessos eram valor, e não defeito. No entanto, seus grandes seios e seu olhar provocante faziam-na 
atraente para qualquer época. Ela olhava com desdém para fora da tela, visivelmente decepcionada 
após uma foda malsucedida. Tirava o fumo da boca e dizia “Que merda foi essa?”.

Assim ele fazia. Transformava os pequenos infortúnios cotidianos em arte. Muitos outros artistas 
também, mas difi cilmente com tanto cuidado. Este tinha apreço pelos detalhes de cada situação. Alguns 
poderiam achar que por mero perfeccionismo, mas, em verdade, fazia isso para que se lembrasse. Para 
ter certeza que sempre poderia voltar a reviver cada momento em suas minúcias. Cada ato, cada rosto.

Se alguns homens levavam desaforos para casa, podíamos dizer que este não só os levava, como os 
colecionava. Com cada sapo que engolia, fazia de seu ateliê um brejo de ressentimentos. E quando 
aquele pequeno quartinho não mais suportasse novas obras, seria o momento de revelá-las ao 
mundo em um derradeiro quadro, sarapintado com os mais diversos tons de sangue. •

Ateliê
Murilo Lense
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Quando entraram na trilha para a praia deserta, Isadora 
e Yasmin não imaginavam que, além de uma praia, 
nada encontrariam ao fi m, mas tinham a certeza de que 
precisavam caminhar lado a lado até lá. E assim iniciaram 
a odisseia daquele sábado à tarde cinza, em que vento 
e garoa não prometiam nada de belezas pela frente. 
O caminho era de areia, ladeado pela constante mata 
fechada que as encerrava ali, naquela quase escuridão de 
um dia que insistia em buscar um fi m a cada instante. 
Seguiram adiante por não terem onde fi car.

Isadora e Yasmin possuíam intimidade e confi ança 
de pessoas que omitiram tantas coisas uma da outra 
que não havia muito mais o que compartilharem, então 
passavam seus momentos dividindo um silêncio nada 
cúmplice ou seguiam falando sobre banalidades como 
fossem as coisas mais importantes de uma vida.

 Sempre uns dois metros à frente de Yasmin, seguia 
feito guia no caminho desconhecido. Arrumando o 
cabelo (que o vento insistia em carregar consigo) atrás 
das orelhas, Isadora buscava encontrar uma solução 
para a distância que nunca mais havia deixado ela e 
Yasmin sorrirem juntas, como em ressonância.

Yasmin vinha logo atrás, cada vez mais desprendida 
do presente que fi cava no passado. “Não parece que 
a trilha vai levar a gente pra um novo mundo, onde 
nada do que existiu até agora faz sentido?”, surpresa 
por dizer algo que sequer havia compreendido 
enquanto pensava, num daqueles gestos em que 
as pessoas revelam, sem saber, uma graça que 
têm. A de Yasmin era uma espontaneidade aguda, 
constantemente confundida com ingenuidade.

“É, dizem que essa praia é realmente maravilhosa”, 
respondia de qualquer maneira Isadora, como para 
ganhar tempo e formular algo mais interessante a dizer 
em seguida (como se afogasse na distância entre elas).

Recomposta, olhou para Yasmin e (com um sorriso 
incerto) arriscou, “Essa garoa me lembra aquele livro 
verde que te dei. Você chegou a ler?”, já sabendo 
que perguntava para se decepcionar.

“Comecei, mas não terminei. É que eu vou lendo 
aos pouquinhos, como aquele outro, o Vermelho, 
lembra?”, torcendo para que o assunto terminasse ali.

Este era o golpe que mais doía em Isadora. Yasmin 
não sabia o quanto lhe era doloroso (o pior é isso, ela 

jamais soube); o quanto lhe entristecia ver o melhor de 
si sendo deixado num canto qualquer, por desinteresse.

Centenas de metros em silêncio à frente e Isadora 
já cedeu ao vento e seu cabelo dança de um lado ao 
outro sobre a cabeça. “A garoa é idêntica à que 
está em todas as páginas do livro, desde o início, 
quando eles brincam de se perderem na cidade, 
para se encontrarem em seguida, como se fosse 
acidentalmente. Até o fim, quando tudo o que 
precisam é encontrarem a si mesmos”.

Isadora disse isso sem olhar para trás, pois já não 
lhe importava o que Yasmin iria responder.

“Encontrarem a si próprios”, repetiu para si, sem 
perceber que não eram exatamente as palavras 
ditas por Isadora, como abraçasse a própria alma 
(encolhida há tanto tempo).

O silêncio voltou a conduzir as duas, mas já não 
estavam tão longe quanto antes.

“Que triste isso, Dora!”.
“Por quê?”.
“É claro que eles nunca vão se encontrar. Nem ao 

outro, nem a si próprios”.
Mais uma vez o silêncio, agora inevitável, e as 

duas estavam tão próximas quanto no tempo em 
que a cumplicidade conduzia suas existências 
(quase sempre) tão juntas.

Primeiro sem saber e depois sem admitirem, as 
duas começaram a usar os livros para falarem de si.

“Tenho pena das serpentes do grupo no livro 
Vermelho”, agora previamente pensado e elaborado,  
“Gastam horas e horas discutindo seus conhecimentos, 
tentando se livrar da mediocridade em que vivem e 
não são capazes de reconhecerem a morte que 
recolhe o bebezinho no canto escuro do quarto 
em que se espremem”,  disse uma Yasmin que 
buscava ferir com sutileza.

“Não, Yasmin, não é isso que tá em jogo”, mais uma 
vez tentando ganhar tempo, “O que acontece é que 
as pessoas passam os dias se projetando para fora 
de si, isolando cada vez mais o vazio que carregam. 
Recorrem desesperadas às paixões, como se fossem 
disfarces desengonçados para a própria solidão”, 
sentia o mundo se calar, “Paixões sempre nos 

fecharão os olhos para o que não for parte delas”.
Isadora parou de repente, pois algo havia entrado 

em seu olho, com o vento.
“Deixa eu soprar, Dora”.
“Não precisa, já saiu”.
Yasmin insistiu até que viu as lágrimas que 

nasciam dos olhos de Isadora. Eram duas gotas 
pesadas que desciam, uma de cada olho, brilhantes 
como refl etissem um sol de outros tempos.

“Você tá chorando!”, exclamou, sem saber ao 
certo se afirmava ou perguntava.

“Olha tudo isso, Yasmin”, criando coragem e lhe 
cravando os olhos, “Não temos mais nada em comum, 
a não ser esta trilha, que só mantém a gente juntas por 
não dar outra opção”, arrumou novamente o cabelo 
atrás das orelhas, “Só podemos seguir em frente”.

“Calma, Dora! Pelo menos temos uma praia 
deserta nos esperando. Tudo será nosso, lá”.

Yasmin enxugou as lágrimas de Isadora (que 
tinham o peso de um mundo) com as mangas 
da própria blusa. E prosseguiram num silêncio 
constantemente interrompido por comentários 
triviais sobre a trilha ou a expectativa pela praia.

O caminho não era longo, é verdade, mas a jornada 
forneceu tempo suficiente para que as existências 
de cada uma e a delas juntas fossem inteiramente 
revisitadas e ao final, quando o som do mar já era 
ensurdecedor, nada mais tinham a dizer.

Chegaram às pedras da praia deserta e lá 
permaneceram, lado a lado, sem saber uma da 
outra. A partir dali não teriam mais para onde ir, 
não havia mais nada às suas frentes, era o limite.

À frente, o nada.
No horizonte, o cinza do céu se fundia com o do mar 

e as ondas pareciam vir de cima. A garoa se entregava 
passivamente a um vento que trazia a elas o aroma 
de outros mundos, invisíveis dali. E apesar da longa 
viagem que o ar fez até encontrá-las, teve energia para 
tirar o cabelo de Isadora de trás das orelhas mais uma 
vez e seguiu seu caminho, praticando sua liberdade.

“Eu imaginava a gente numa praia diferente, Dora”.
“Eu também”. •

Desertos de si Rafael Antunes texto inédito
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Eu sempre fui assim, meio gordinho. Na escola era difícil, porque ser criança é 
sempre difícil. Mesmo as loirinhas de olhos azuis devem sofrer na infância, por 
algum motivo. Cada um sofre pelo que pode, e eu me recusava a sofrer por ser 
gordinho. Me restava sofrer pelo mundo, que se desfalecia à minha frente.

Vi Luiza morrer junto com Felipe naquele acidente de trem, poucos dias após o 
nascimento de seu primeiro fi lho. A parte que restou dela foi perdendo o brilho 
a cada dia, e sempre que vejo a foto do batizado do Marcelinho, com seu olhar 
longe cheio de pesar, volto àquele momento e tenho vontade de fi car abraçado 
a ela chorando a perda do nosso amorzão. Todo mundo amava Felipe, e ele era 
grande o sufi ciente pra abraçar todas as crianças juntas, nos levantar e ainda jogar 
no sofá, já suado e morrendo de rir. Talvez por isso sua casa fosse tão acolhedora. 
Para mim, entrar lá era como estar abraçando Felipe, ouvindo suas gargalhadas, 
me aquecendo em seu corpo macio e já sentindo o cheiro do prato que tia Luiza 
preparava, colocando tanto tempero quanto tinha de amor. Viver era bom, e fazia 
a gente esquecer que tinha uns quilinhos a mais.

Depois do acidente, Luiza foi morar com seu fi lhinho em um apartamento 
tão pequeno, que cabia toda sua vontade de viver. Como não ganhava bem, o 
lugar fi cou vazio pór vários anos, apenas com suas camas, uma pequena TV e o 
toca-discos empoeirado deixado por Felipe. A gente não tinha certeza, porque 
depois do acidente a tia Luiza fi cou muito fechada, mas todo mundo sabia que ela 
passava várias noites sem dormir, agarrada ao bebê olhando pela janela, ouvindo 
o apito do trem, da batida, do telefone tocando no meio da tarde, do “venha até o 
hospital”, do “não conseguimos”, e por fi m, do choro do Marcelinho que sentia a 
dor da mãe como se fosse sua, e chorava como a chamar seu pai pra acabar com 
aquela contrariedade toda.

Certa vez a tia fi cou assim no meio da tarde, logo após o almoço, olhando o 
copo com suco igual ao que o amorzão gostava. Sofri segundos inacabáveis com 
ela, lembrando de cada um dos sucos que a vi preparando com amor pra ele, e 
de sua satisfação ao vê-lo tomar aquilo como quem recebe um abraço. O sorriso 
aberto, as costas da mão pra secar a boca e a gota de suor já escorrendo pelo 
rosto. “Que gostoso, amor”. Era sempre igual, mas estava sempre gostoso. Com os 
olhos inundados, perguntei se ela estava bem.

Sem que ela respondesse, entendi que às vezes o mundo é sofrido pra quem 
ama demais, e é preciso um lugar mais afastado, pra se depositar toda a dor do 
coração. Na Lua ninguém é gordinho. Na Lua o trem não pega ninguém. •

Quero ser 
astronauta

André Petrini
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Filhas, freelas, pilhas, baterias, tomadas, adaptadores. 
Filas, milhas, cedilhas, centelhas, centeio, seus campos. 
Um mambo, uma bossa, as apostas, a amostra de 
produtos grátis. O táxi que não chega. A grande 
tradição grega. A Grécia, a Suécia, a Polinésia, a 
anestesia local, geral, do corpo, na alma.

O mal, a corda bamba, um samba torto, o extintor, 
o computador, a humanidade em geral. Os anos que 
passam, a raiva que dá origem às revoltas, a revolução 
que acontece e a grande, que não, a falta de pão, o 
caixão, o caixote e o prego que prega o corrimão. O 
skate e o cifrão. Os processos e seu ideário suspeito 
de otimização. As palavras e todos os campos de 
defi nição de termos, as termas, as saunas do centro, 
todos os que estão lá dentro, os cantos escuros, o chão 
preservado, a história de cada lugar. E essa calçada, 
vem de onde e é de quê? E que interesse que há?

A cifra, a tablatura, a partitura, a parte um e a parte 
dois. As outras que virão depois.

O relógio, o horário, o itinerário, o rito funerário, a 
viagem de férias, a praia, as estrelas e toda a matéria, 
o metrô que é só projeto, o teto e o chão. O primo 
e o irmão. A prisão que não desencadeia reação. Os 
tempos que morreram, os que morrem a cada momento 
e os outros, que morrerão (estes, ao relento).

O fugaz, o rei, a rainha, o nove de copas e o ás.
No reino do medo há falta de paz, que nele não passa 

de uma promessa furada, ou seja, daquelas mais comuns, 
que rapidamente ficam para trás.

Meu Deus: o Senhor sabe que eles amam a si próprios 
com intensidade maior que a do amor dos Seus! Os 
egos infl ados, o que não é explicado, a falta de vontade 
de entender, a tevê, a piada do pavê, o desconforto, 
quem é absorvido e nunca descobre que está, assim, 
morto: há falta de paz.

Somos do mesmo que tudo? Areia, sangue, céu, 
neve, sonho, papel, o entrave, o sempre, o engov?

A busca pela saúde, os grãos da moda, as sempre-
mais-longas-que-o-necessário discussões sobre as 
propriedades benéficas ou não do café, do vinho, do 
ovo, da margarina, da soja, das proteínas, da cerveja, 
das vitaminas do momento, os biquínis, as bermudas 
(ou as sungas?), e os ventos. A compreensão plena, a 
noite serena, algumas cenas, alguns poemas, as vidas 
pequenas e os planos banais.

A falta de paz, a falta de paz.
Os discursos corporativos e as paredes que com eles 

se estreitam. As outras paredes estreitas. Além, é claro, 
dos caminhos secretos, dos segredos, das nuances 
da vida, das chances perdidas, dos romances doídos, 
das perguntas vazias, das respostas vagas, do que é 
pouco interessante: desde o vídeo da infância até as 
discussões sobre os ou as amantes. As famílias felizes, 
os turistas perdidos e tudo o mais.

A falta de paz. A falta de paz. •

Reino do medoMarco Antonio Santos
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Seria mais um assalto. Coisa pouca, pra manutenção da noite. Um 
celular, talvez um relógio, com alguma sorte uns oitenta, cem reais na 
carteira (poucos carregam dinheiro hoje em dia), mas não.

Pai e fi lho vinham pela calçada vazia. Fui de encontro a eles e avisei sobre 
o que se tratava. Quanto mais objetivo, menor a chance de dar merda.

Ele tentou reagir. O desgraçado estava armado e não tive escolha. 
Seria eu ou ele. Atirei primeiro, na barriga.

Puxou o pequeno para trás de si, soltou a arma e caiu de joelhos, olhando 
nos meus olhos, sem dizer nada. Um olhar que misturava surpresa e medo.

O segundo atirei no rosto para arrancar aquele olhar e corri. Corri por 
cerca de vinte metros e voltei. Voltei e atirei na cabeça do pequeno, que 
chorava, que caiu sobre o peito do seu protetor. Atirei por compaixão. Não 
queria que aquele pequeno inocente crescesse sem um pai, assim como eu.

Perdi meu pai aos onze. De lá para cá a dor tomou várias formas e cores, 
sem jamais perder seu tamanho. Com o tempo aprendi que a dor é parte de 
mim, que não seria alguém além dela.

Uma criança quando perde o pai, perde um pouco do que seria. É 
como apagasse um pouco do futuro.

Somos, ou seríamos, sempre um tanto a partir de nossos pais. Seja 
por imitação, seja por negação.

Ainda hoje sinto meu coração de vidro, que trinca um pouco mais 
a cada vez que lembro daquela tarde escura, mesmo com sol. Meu pai 
veio, me beijou e disse que já voltava. Nada especial.

Fechou a porta e nunca mais voltou a abri-la.
Éramos eu e ele.
Eu fi quei.
Fiquei sem jamais saber como reinventar minha vida. Sobrevivi das 

piores maneiras possíveis.
Envelheci uma vida inteira na tarde em que enterrei meu pai. Me sinto 

um velho sem memórias, sem nada além de dor para contar. Vida de bicho.
O mundo não precisa de outra pessoa assim. Seria uma injustiça 

deixar que aquele pequeno inocente se tornasse uma coisa dessas.
Hoje, 22 anos depois, ainda trago no rosto a cicatriz do último beijo do 

meu pai e, no fundo, sinto inveja daqueles dois corpos, a duas quadras 
daqui, que misturam seus sangues, o mesmo sangue, sobre o peito-
paterno-ainda-quente. •

Em nome do fi lho
Rafael Antunes
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Férias em Bombas, Santa Catarina. Estava bom, 
mas agora não mais.

Mais que sol, só tomei cachaça nesse verão.
Não, pera. Elas não tão ligando o carro. Elas tão 

indo? E…las…tão……………………in…dem…
bo…ra. E eu aqui sozinha olhando pra dois dos meus 
agora ex-dentes no chão. E eu ainda fui olhar preço 
de passagenzinha de ônibus pra elas virem pra esse 
inferno. Tomara que a polícia pare essa porra desse 
carro roubado daqui um minuto, ali perto daquele 
negócio em cima, sei lá o que é aquilo. Comércio, 
enfi m. Ou elas podiam bater essa desgraça e morrer, 
também. Tinham que tomar tiro na cara, as duas, 
e aí sim bater e explodir. Deve ser difícil ver carro 
explodir. Carro não explode. Deve ser por isso que 
explode em filme de ação, porque é mentira. Mas 
aqui num tem Van Damme, num tem Dragão Branco, 
Entrevista com o Vampiro, Missão Impossível, Duro 
de Matar, Transformer, Crepúsculo, Dois Coelhos, 
Tropa de Elite, Jogo Vorazes, Cidade de Deus, Harry 
Potter e a Casa do Caralho, nem porra nenhuma.

Acabou. Dentista é caro. Pior que caro: dói com 
anestesia, sem anestesia, sei lá o que eles usam 
na injeção. Deviam colocar mais daquele negócio 
que deixa a boca toda morta em toda anestesia. 
Micrograma, miligrama, grama, sei lá. Tinha que ter 
daquilo em quilo, litro. Dentista faz doer. Incomoda, 
morder a língua e tudo por dentro, e sangra, sangra. 
Algodão, cospe, água, jato de ar, barulho sinistro. Tô 
sem dinheiro nem pra voltar pra casa, quanto mais 
pra dentista. Piada de dentista é meio sem graça. 
Dentista é meio sem graça. Dentista é dentista, tanto 
faz. Deve até ter dentista engraçado, mas eles não 
precisam, porque dentista não é palhaço do Beto 

Carrero. Nem aí. Não ia voltar pra casa mesmo, nem 
pagar pra ir no dentista, nem nada. Nem sei que 
horas tem ônibus, nem quero saber.

Cadê minha fi lha? Isso eu queria saber.
Era mais legal olhar pros meus dentes fora da boca 

quando eu tinha cinco ou seis anos e eles caíam, um 
a um, empurrados pelos novos nascendo. Enrolar um 
dente de leite mole com fi o dental e mexer de leve 
pros lados, puxar devagar, até a hora que fi car bom de 
arrancar. Isso é bom. Era bom. Era vida. Era morrer 
um pouco. Agora não tem nada bom. Tá tudo errado. 
Cheiro e gosto de sangue na boca cheia de saliva, pinga 
com limão e dor. Minha cara deve tá fi cando preta do 
tanto de soco que levei do segurança. Um cara desse 
tamanho batendo em mulher. Num tem mãe não, oh?! 
Minha boca tá sangrando. Vou vomit…

Respira. Respira. Inaaaaaaaaala. Exaaaaaaaaaaala.
Inara, Inara, Inara, Inaraí…
Tem gente que rouba coisa pior que gelatina e leite 

condensado e fi ca solta. Acabou. Não vou fazer minha 
batida tradicional hoje, e eu juro que queria beber um 
pouco daquilo. Sem veneninho pra mim. Queria tomar 
um banho gelado. Não fi co presa muito tempo não, pelo 
menos. Será que os funcionários desse mercado tomam 
banho na loja? Acho que esse segurança devia perguntar 
lá dentro, que ele tá fedendo mais que eu. Ó a sirene 
chegando. Vou apanhar mais um pouco e esperar a 
polícia sem bagunçar mais nada. Não consigo fugir.

Não tenho força pra lutar com esse Monstro.
Nem queria ter.
Não vou resistir, nunca mais. Pra nada. •
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Lamenta-se de profunda fome e me pede, choroso, um copo de leite. Eu encaro o 
baianinho com meus olhos de viajante desconfi ada, que o alertam: “não me enrole, 
sou de fora mas não sou tonta”. Viajantes – viajantes, saliento, e não turistas – levam 
sempre aquele olhar de quem está esperto contra qualquer lorota, sobretudo as bem 
elaboradas dos baianinhos de rua, embora prontos a absorver o que as pessoas têm 
de melhor. Já turistas têm olhos de leviano interesse, camisetas monocromáticas que 
identifi cam sua excursão e bermudas tão coloridas que denunciam a falta de hábito 
em vestir uma bermuda nas suas rotinas diárias, sejam lá quais forem. Nada contra; 
é questão de estilo. É que eu não sigo um roteiro, eu sigo a minha viagem.

O baianinho não deve ter mais que onze anos. Acabo calculando que um copo 
de leite ali teria importância sem medida. O Pelourinho, um bairro de drástica 
desigualdade, traz em si os opostos do mundo e separa por poucos metros a rota 
do crack da rota turística. Na praça central, em meio à multidão, os universos 
antagônicos se misturam, e turistas e moradores de rua convivem harmoniosamente 
como se o mundo fosse um perfeito festival de purpurina, fitinhas do Senhor do 
Bonfi m e câmeras fotográfi cas. “Toma aqui o leite”, digo ao retornar, e constato que o 
garoto tem dentes demais – ou o sorriso que é muito grande para seu tamanho.

Horas depois, quando o sol já está a ponto de ir-se embora, as lojas de instrumentos 
continuam a encher as ruas da praça com samba de raiz. O baianinho, sem leite 
nas mãos com o sorriso largo mascarando a fome, se oferece por inteiro à melodia 
cantando um Dorival Caymmi do início ao fi m. Move os braços pelo ar, ginga o corpo 
e arrasta o pé de quadradinho, com a malemolência de quem pertence à Bahia. Está 
entregue, e assim sambando avisa para toda a praça ouvir: vai pra Maracangalha de 
chapéu de palha. E se Anália não quiser ir, vai só.

Esfarrapado, a gordura do corpo roubada pela fome, a pele de mulato escurecida 
pelo sol e conservando o sorriso que nunca some do rosto, o baianinho não deixa ter 
dúvidas de que a vida podia ser bem melhor e será, mas enquanto as coisas são assim 
é preciso viver sem ter a vergonha de ser feliz. Ao me avistar pela terceira vez, não 
deixa que eu passe ilesa. Carregando um copo de leite nas mãos, que conquistou com 
a sensibilidade d’algum outro viajante, enche a boca com vontade ao dizer:

– Você é linda. Linda!
E cantarola, acompanhando o Gonzaguinha que entoa da loja de instrumentos: “é 

bonita, é bonita e é bonita”. •

o baianinho
Carolina Goetten
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Era uma noite bonita, mas fria, com a Lua brilhando na escuridão e os casais 
na rua aquecendo a mão um do outro com o ar quente das próprias bocas, 
quando, pelo rádio, ouvi a nova oportunidade que a vida me apresentava.

Desde que cheguei neste país, com passaporte falso e dinheiro para apenas 
três dias de comida e hospedagem, fui obrigado a fugir correndo de um 
lado a outro. Depois de tudo o que fi z, é provável que fosse apenas o Karma 
esbofeteando minha face com a sutil ironia que só o universo seria capaz 
de providenciar. Mas com o passar das décadas, o costume de estar em 
movimento tornou-se tão intrínseco, que achei que só conseguiria fi car parado 
dentro de um caixão, e isso não fi gurava nos meus planos mais próximos. Foi 
quando, por um misto de fome e frio, me vi aceitando o emprego de taxista, 
que mantive até dias atrás.  Não era dos piores, confesso. Eu não ganhava 
muito, mas o troco era suficiente para me manter. Não tão bem quanto na 
minha cidade, mas nunca é, não é mesmo? No final das contas, valia para 
conhecer pessoas novas, e quem sabe, até um conterrâneo.

Naquela noite eu levava um casal de turistas ao teatro para a apresentação 
de uma orquestra. Os dois eram jovens, e embora ele não tivesse fi cado em 
um ângulo que pudesse ser visto pelo retrovisor, o casal me lembrava muito 
da minha juventude, e tudo o que deixei para trás quando saí da Alemanha. 
O tom da pele, os cabelos caindo levemente no ombro, o tamanho da cintura 
e o jeito de se encolher agarrando o braço dele, tudo naquela jovem lembrava 
a minha Kirsten. Aliás, depois destes mais de 50 anos, não sabia mais se a 
imagem que eu tinha correspondia com a verdade, ou apenas com os meus 
desejos, ainda que ela estivesse igual em todos os meus sonhos, desde o 
último minuto que olhei para aqueles olhos levemente esverdeados com 
uma manchinha mais escura no canto direito.

O sonho, inclusive, era sempre o mesmo. Em uma tarde cinza, fria, nos 
encontrávamos na praça em que nos conhecemos, e eu a abraçava como se 
abraça a alguém que já se foi há tempos. Na verdade, agora me lembro, com o 
passar dos anos algumas coisas mudaram. Logo no início, ela falava pra eu me 
cuidar, que sabia que eu não havia feito nada errado, e estaria me aguardando 
quando eu voltasse. Anos mais tarde, passou a perguntar se aquilo estava 
mesmo certo, e que talvez algumas pessoas tenham sofrido. Depois passou a 
me olhar com um pouco de receio, até que um dia falou que eu deveria me 
entregar. A conclusão continuava sempre a mesma: eu ignorava seu pedido, 
e dizia que não havia passado um dia sequer em que eu não pensasse nela, o 
que era a maior verdade da minha vida. Ela me abraçava e desaparecia virando 
fumaça, até que eu, desesperado por perder meu amor, acordava com falta de ar.

Mas naquela noite, ao ouvir o anúncio no rádio, o plano da volta se estruturou 
em minha cabeça tão rapidamente quanto ela desaparecia em meus sonhos. 
Decidi que Dávid faria a denúncia, para assim receber a recompensa, e eu me 
deixaria ser pego. Era o mínimo que eu poderia fazer por aquele homem, para 
pagar os tantos anos que me emprestou o táxi e dividiu o lucro comigo.

Agora estou aqui, algemado neste avião, com cinco ofi ciais me cercando, 
e mais alguns outros disfarçados ao longo da aeronave. O que está à minha 
esquerda mostra a capa do jornal, com a minha face estampada. A manchete, 
em enormes letras negras, noticiava com orgulho “Criminoso nazista mais 
procurado do mundo foi achado em Budapeste”. Para mim, muito mais do que 
isto, diz “László Csatáry volta para perto de sua Kirsten”. O resto é história. •

Procura-se
André Petrini
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Josiel é fl anelinha, mas não é um fl anelinha qualquer. Para que possamos 
ter ideia das suas competências acima da média para essa profi ssão, podemos 
começar citando algumas de suas experiências profissionais.

Para proteger os veículos como poucos, Josiel trabalhou por cinco anos em 
empresas do setor de segurança. Já foi vigia noturno armado, mas hoje as únicas 
armas que precisa são as próprias mãos. Isso porque Josiel é graduado em quatro 
estilos de artes marciais: Tae Kwon Do, Muay Th ai, Karatê e Kung Fu no estilo 
Garra de Águia. Além das garras, da águia ele também tem os olhos vigilantes, sem 
quaisquer doenças oculares. Mas para ampliar ainda mais sua visão e vigiar até cem 
carros de um mesmo lugar, Josiel conta com um avançado binóculo do exército 
americano. “Ladrão aqui não tem vez. Até as periquitas passam longe” diz ele.

Josiel tirou carteira de motorista nas habilitações A, B, C, D e E. Tem, 
portanto, habilidade comprovada para conduzir e, principalmente, para estacionar 
de monetas a ônibus biarticulados. Para aperfeiçoar a arte de conduzir a baliza 
de outrem pelas estreitas vagas da cidade, Josiel fez também estágios em renomados 
vallets Brasil afora. Hoje, girando seus braços e dizendo “vem, vem, vem”, Josiel 
parece manobrar uma orquestra.

As capacidades de Josiel não param por aí. Para transmitir simpatia e carisma 
a seus clientes, o fl anelinha fez dois anos de artes cênicas, além de cursos de 
oratória e expressão corporal. Josiel mantém diariamente sua aparência limpa 
e seu uniforme – um colete com faixas refl etivas – impecavelmente asseado. 
Buscando evitar os clichês dos guardadores, ele jamais usa frases como “Bem 
cuidado, hein?” ou “Dar uma olhadinha, dotô?”. Quando um cliente estaciona 
em sua área, prefere dizer algo como “Cuidarei de seu carro como cuido de meus 
fi lhos, senhor”. Mas isso é mentira, pois ele não cuida assim tão bem dos fi lhos.

Josiel não tem tabela de preços e não espera receber mais do que os estacio-
namentos privados, seus piores concorrentes. Mesmo assim, seu trabalho é 
valorizado e ele chega a faturar, em média, sessenta reais por dia. Ao contrário 
da maioria dos cuidadores, Josiel não sai correndo até os carros para pegar seu 
pagamento. São os clientes que vêm até ele. “Esse respeito é gratifi cante, mas 
admito que ainda há um pouco de preconceito. Se é fl anelinha as pessoas já 
acham que é vagabundo. Se tem vaga, tem vagal, dizem. Mas não é sempre 
assim.” desabafa o profissional. Letrado como poucos, faz referência ainda 
ao termo francês “flâneur”. Diz que apesar da semelhança das palavras, um 
“fl anelinha” de verdade está muito longe de ser um andarilho urbano sem rumo.

Nos próximos meses, Josiel pretende revelar seu lado empreendedor e abrir 
algumas franquias nas principais ruas da cidade. Mas garante que só contratará 
pessoal rigorosamente qualifi cado. Atualmente, se você deseja usufruir dos bons 
serviços do flanelinha, deve chegar cedo, pois a rua logo atinge lotação. •

Se tem vaga,
tem vagal

Murilo Lense
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Maria J. observa imóvel a cascata que corre pelas fendas ao 
seu redor, formando riachos e se aglutinando para formar um 
pequeno oceano ao centro. A sensação de ser observada invade 
seu diafragma e seus instintos gritam apontando para alguma 
coisa muito pior do que a piscina ao lado. Sua asa vermelha 
e pintas negras não deixam a camuflagem como uma opção 
muito boa, e ela deve estar pensando
 Se ao menos papai fosse um camaleão,
 estaria eu em melhor situação.
 De que vale ser uma joaninha,
 se sou assim, tão pequeninha?
Como se sabe, joaninhas pensam em forma de poesia.

Não morri dessa vida porque há muito pela frente ainda.
Comprei sapatos novos, mandei encerar meu carro, renovei 
a matrícula das crianças na escola. Que sentido tem viver? 
Ou, pergunta quase igual: e o contrário, vale o quê?
Ninguém sabe (e acho que nunca vai saber).
Até entrei num consórcio para conseguir a minha casa, que 
há de ser só minha e de quem eu quiser lá dentro. Mais uma 
solução, ou mais um lamento?

_ POEMAS

Na palma da mão
André Petrini

Um paradoxo suicida
Marco Antonio Santos
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o tempo não hesita
em nos tornar
coadjuvantes
de nossos
próprios
de
fei
tos.

samba bem junto
me crava seus olhos
de quem fotografa

não se desfaz
nem de mim
nem da garrafa

sinto o aperto da mão na cintura
com outra mão ele fi rma a cachaça
dou volta, dou duas, um mundo
e queimo por dentro quando ele me enlaça

pra ela um gole
a mim um beijo
meu amor boêmio
quer bem a nós duas,
faz arruaça
samba com graça
e quando a noite passa
nós vamos à lua.

Do piá aqui dentro
um só lamento
trocaram o parquinho
pelo estacionamento.

Deprediação
Murilo Lense

No centro do palco
Rafael Antunes

Versinhos d’um 
amor boêmio

Carolina Goetten
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_ TEMPO
Oi, Martinho,
Escrevo porque prometi mandar notícias, e aprendi com os jornais que notícias são os acontecimentos 

da vida. Isso me faz sentir meio boba, porque não participei da aprovação de nenhum projeto de lei nem 
instaurei CPIs. Mas pode deixar minha carta de lado e ocupar-se com a edição do dia, se você quiser.

Bem, caso ainda esteja lendo, na semana passada tropecei da escada e levei três pontos na testa, e 
ontem eu escrevi um poema pro Genaro.

Na verdade eu peguei um papel em branco, encorajada pela possibilidade de tirar pra fora essa 
coisa invisível, e meu primeiro instinto foi desenhá-la. Saiu um emaranhado de rabiscos, mas risquei 
com tanta força que o papel se rasgou.

Peguei outra folha em branco (tenho várias, agora. Comprei até uns lápis de cor). Quase mordi 
o papel, pra tentar pôr nele o que havia comigo. Comecei a pular com ele nas mãos. Pularia por 
horas e horas, parando apenas quando as pernas latejassem de modo realmente insuportável, e 
então quis bater a coisa invisível num saco de boxe até que eu e ela e o saco de boxe fôssemos todos 
companheiros de coisices. Pus aquele seu vinil de Jelly Morton e me subiu um arrepio da coluna 
até o topo da cabeça. A música fl utuava e eu entrei em transe, como quando ouvíamos jazz no porão. 
Não queria que acabasse e voltei nela tantas vezes que perdi a conta. O som do piano me transpor-
tava a um estado hipnótico, escancarado por aqueles calafrios na nuca que me fazem estremecer. 
Você zombava muito de mim quando isso acontecia, mas não consigo fazer nada pra evitar.

Abracei a folha em branco e dancei, a vida sendo ali tudo que podia ser, num papel como meu 
companheiro de dança, o galã que se encanta pela garota desajeitada e solitária no canto do salão. Morton, 
querido, I could sit right here and I could think a thousand miles away, o jazz era sugado pra dentro de 
mim pela respiração e pelos poros, e foi aí que eu decidi escrever o poema. Se, na entrega, eu empurrasse 
o envelope contra o peito do Genaro, se lhe cantasse um jazz ou dobrasse o vinil do Morton cerrando os 
maxilares, se eu o abraçasse e mordesse, será que ele entenderia? Eu ia acabar arrancando-lhe a pele em 
desespero… deve ser por isso que vampiros não morrem. Mordem-se e passam a coisa invisível uns aos 
outros e ela se multiplica em quantidades infi níticas e aí eles conseguem viver para sempre.

O problema é que hoje eu fui entregar o poema pro Genaro. Eu não o abracei nem mordi nem 
dobrei o vinil do Morton, fique tranquilo. Só disse Genaro-esse-envelope-é-pra-você. Acho que 
ele pensou que era algum informativo ou recado qualquer, porque me olhou com indiferença 
burocrática. Como ele podia olhar daquele jeito tão enxuto, imune à força da coisa invisível?

Ele agradeceu, mas não disse mais nada. A menina do segundo andar vinha pelo corredor e lhe 
desviou a atenção. Ela é tão bonita que seus olhos azuis logo o levaram embora. Espero que se lembre 
do envelope, mas tudo bem se não se lembrar. Vai ver ela consegue transpassar as coisas invisíveis 
pelos olhos azuis, ou morde antebraço do Genaro quando fi ca desesperada de tanto sentir. Ele estava 
de mangas compridas, então não pude conferir as cicatrizes.

O Genaro e a menina do segundo andar caminharam até a porta num trajeto em linha reta, como 
quem vive de sensatez. Acho que ele não sabe andar em curvas e nunca tentou ir mais pra lá. Ele 
acorda, vive suas burocracias e dorme. Tic, tac, tic, tac. Toc, toc, toc. Não: bip, bip, bip, que é mais 
parecido com essas bugigangas eletrônicas que funcionam com botões e pilhas.

Uma vez ele me disse que preciso parar com a mania de rasgar papéis (imagina se soubesse que danço 
com eles). Aconselhou-me a paparicar o chefe para conquistar cargos e conhecer pessoas infl uentes, →
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P.S.: desculpe-me pelo papel rasgado. Tive de morder a carta algumas vezes antes 
de colocá-la no envelope.
P.S.S.: não estou levando fl ores porque sua mãe pôs novas ainda ontem. 
Margaridas. E também limpou seu túmulo, disse que agora você refl ete o sol ao 
mundo todo. Eu disse que você sempre refletiu e que é uma pena que esteja 
chovendo. Tem chovido muito por aqui. •

que usem gravatas e discutam a 
alta do dólar. Eleger-me vereadora, 
deputada, presidenta. Disse até que 
eu deveria alisar os cabelos. “Você 
precisa ser alguém nesse mundo, 
Kassandra”. Ao que parece, ainda 
não sou nada por aqui.

Queria sonhar simples assim. 
Se ele soubesse o quanto me é 
difícil ser alguémnesse mundo… 
Mas suspeito querer algo maior 
do que possa suportar, e às vezes 
acho que não caibo aqui. Eu 
sinto que isso em que a gente 
vive é uma empresa  e estamos 
num círculo sufocante, onde 
todos batem ponto, almoçam em 
horários criados para almoçar 
e fazem coisas sem perceber 
que não precisariam fazê-las, 
se não quisessem. E acho que 
ninguém realmente quer, mas nos 
acostumamos a viver a vida desse 
jeito. Essa coisa de se conformar é 
muito venenosa pra plenitude.

Sinto sua falta, Martinho. Você 
sempre soube ir mais pra lá comigo e me 
trazer de volta quando fosse necessário 
pagar as contas. No fundo, nós dois sabemos 
que entreguei o poema ao homem errado. 
Escrevi aquilo para você, mas já não me lembro 
do teor, nem das rimas, nem da ordem das palavras.

Está cada vez mais difícil viver nesse mundo. 
Não gosto da ideia de alisar os cabelos ou ser deputada para 
para que o Genaro goste de mim.

 
Espero que esteja bem.
Com muito amor,

Kassandra.
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Hoje acordei pensando em você. Querendo poder te velar, até 
que acordasse e eu fosse a primeira visão que tivesse. Queria ser 
eu o motivo do seu primeiro sorriso, iluminado pelo amarelado 
do sol das primeiras horas.

Hoje senti uma falta sua, meu filho. Uma saudade qualquer 
de algo que ainda não sei sentir. Queria eu poder tê-lo em meus 
braços, e planejar toda uma eternidade juntos.

Lado a lado cresceríamos. Com você o mundo seria fi nalmente 
digno de uma vontade minha por um amanhã.

Queria estar agora diante de você para ver seus primeiros passos. 
Uma mínima distração e você cairia sentado (com as pernas quase 
cruzadas), como todo mundo um dia cai, já chorando, talvez por 
pena de si mesmo,  e eu já estaria ao seu lado, pois está tudo bem 
quando estamos juntos.

Queria eu, agora, reconhecer em seus grunhidos um papai, ou até 
mesmo um te amo (alguns atravessamos uma vida inteira sem ouvir 
isso). Fecho os olhos e posso tocar sua barriga, suas mãozinhas, seus 
pezinhos, nos quais eu faço cócegas para encher o mundo de amores 
ao ver o seu sorriso em gengivas.

Finalmente viria sua primeira independência. Seria obrigado a 
lhe soltar num mundo em que as ruas ralam, os vidros cortam e as 
boladas no nariz sangram. Sem contar a eterna dor incurável que um 
espinho pode causar no mindinho do pé. Por desconhecer antídotos, 
teria de lhe deixar viver tudo isso, pouco a pouco.

Hoje o sol deu a cara, a temperatura está agradável e é lamentável eu 
ter que sair da cama, enfrentar o mesmo trânsito de sempre para mais 
um dia burocrático como fosse uma segunda-feira qualquer.

Ninguém vive as coisas de verdade por aqui, fi lho. As pessoas não 
suportam nada por muito tempo. Tudo é muito rápido, quase nada é 
sincero. Vivemos combatendo as dores de uma vida todos os dias, e esta 
é a única maneira de se manter vivo. Precisamos de motivos. Mas nessa 
sua infância, esta realidade não existiria, pois ainda estaria distraído 
demais com as curiosidades de quem ainda não se fechou para a vida.

Falo contigo, pois não compreenderiam a necessidade que sinto 
de estar ao seu lado. Estão todos apressados demais para me 
compreender, entender você. Na verdade, pouco se importam.

Só eu sei que não podemos estar juntos, para te fazer dormir, 
te dar de comer. Como eu queria poder olhar no fundo dos seus 
olhinhos e saber que você está bem. Ninguém vê o quanto é ruim 
que tenhamos que estar sozinhos.

Hoje seria um dia ideal para caminhar contigo até algum horizonte 
eleito ao acaso, da maneira que nos acostumaríamos a andar em dias 
ensolarados, te desafi ando a soletrar palavras cada vez mais difíceis. 
p-a-s-s-o-c-a; b-a-l-a-n-s-s-a. Você teria herdado de mim a difi culdade 
em usar a cedilha, e eu seria o único no mundo a achar grassa.

Munidos de nossos por quês, descobriríamos um novo mundo a 
cada passeio. Voltaríamos maiores.

Eu me sentiria o maioral das fi nanças te desafi ando com os números. 
Sete mais onze; dezoito menos nove. Você acertaria todas de bate 
pronto, e eu jamais lhe ensinaria que o mundo tentaria lhe convencer 
de que esta matemática é que deve reger os seus dias. Mais trabalho, 
mais dinheiro, menos conforto, menos vida. O resultado é um só, 
mas com infi nitas interpretações.

O infinito? Eu diria a você que é muita coisa, que você seria 
jovem demais pra entender, mas com um aperto no peito por saber 
que provavelmente você chegaria à velhice sem saber explicar a 
mesma coisa aos meus netos.

Hoje, meu fi lho, eu queria lhe dizer pra ter paciência, que para 
estas coisas todas que não fazem sentido, aos poucos você adquire a 
paz necessária para interpretá-las. As coisas e a vida são assim: aos 
poucos. Geralmente temos os olhos pequenos demais para enxergar 
os gigantismos no momento exato do presente.

Mas no fundo eu sei que cometeria o mesmo erro que todos os 
pais cometem, uma hora ou outra, uns mais outros menos. Quereria 
eu que você fosse um prolongamento de mim? Alimentaria o meu 
ego a ponto de querer que alguém olhasse o homem que você seria e 
dissesse que eu fi z um bom trabalho?

Não me vejo imune a isso, pois já tenho aqui uma pequena lista do 
que lhe ensinaria. Por isso, fi lho meu, preciso de você aqui, comigo, só 
hoje, pra sentir este dia lindo de sol, em que nada me tira desta cama.

Preciso de você, meu fi lho, para que sussurre em meu ouvido que eu 
preciso levantar, preciso continuar.

A vida inteira dói, os remédios estão ali, em meio aos livros que eu sei 
exatamente quais daria para você ler em cada momento da sua vida.

Os remédios estão ali e eu já sei o que fazer. Pena não te ter. Pena 
não estar aqui para me ver levantar. •

Derradeira Rafael Antunes
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Quatro da tarde. É o horário que o sol bate na janelinha e  me cega enquanto 
trabalho, como que para mostrar sua imponência perante a luz fraca do monitor. 
Ultimamente o sol muito tem dado as caras. Há muitos dias não se vê chuva em 
Curitiba e, quando chove, eu mal percebo, pois ando de carro.

Mas o que é isso? Eu estou mesmo falando sobre o tempo? Que babaca.
Dias bonitos. Esquisitos.
Saí para fumar um cigarro. Havia comprado um maço ontem e ainda restavam 

alguns. Estranho, maços não costumavam durar tanto. Na volta peguei um café, 
mais por prazer do que por necessidade.

Alguma coisa aconteceu aqui dentro. Alguma coisa muito séria.
Soube que um amigo meu vai se casar. O curioso é que não me senti tão 

contrariado com o fato. Coloquei meu fone. Não consegui identifi car o que tocava, 
dentre os tantos gigabytes daquela pasta de músicas. Era um som alegre e bunda-
mole. Devia falar de amor.

Até eu, Brutus? Eu que caminhava com volume alto e cabeça baixa, ouvindo 
bandas brutais a machucar os meus ouvidos. Eu que andava sob a garoa fi na e o 
vento frio, emputecido, segurando cada lágrima para que se transformasse em 
veneno. Eu que achava que paixão era amor.

Risadas, risadas. Alegria, alegria. Estranhos esses dias, certos demais.
O sol já desceu por completo. Convidam-me para um happy hour. O boteco 

não parece mais tão atraente como antigamente, mas aceito. Não bebo muito e 
ninguém ali o faz. Ao pagar, eu que já contei moedas, mal confi ro a conta antes 
de passar o cartão. Estou confuso.

Eu que chegava em casa embriagado e escrevia cartas que nunca seriam 
entregues a suas destinatárias. Garranchos carregados de desabafos e confi ssões, 
muitas vezes indecifráveis no dia seguinte.

Hoje, sóbrio, mando uma mensagem de boa noite a uma só mulher, sabendo 
que ela responderá um adorável  bom dia pela manhã.

Antes de dormir, algo me vem à cabeça. Abro o Moleskine empoeirado e da 
caneta sai um haicai torto, quase do avesso.

Sensação boa, mas terrível,
essa de se encontrar, 
se habituado a estar perdido. •
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Na manhã daquela sexta-feira, Julio “Índio” sentia-
se particularmente deprimido e, como quase sempre 
nestes casos, solitário e isolado de quem queria bem.

Nunca gostou de acordar às 3h30 para se preparar 
para o trabalho, e não foi naquela manhã que passou 
a fazê-lo. O segundo sinal, dos três programados no 
despertador do celular, o fez levantar, e ele contemplou 
as estrelas por alguns minutos antes de efetivamente 
se espreguiçar e fazer jorrar sangue para áreas 
improváveis do próprio corpo, enquanto olhava para a 
vida através da janela suja, sem cortinas, que integrava 
seu quarto de quatro metros por três em uma pensão 
para homens solteiros, no Centro de Curitiba.

A pensão é mais habitada por estudantes 
universitários que vieram de outras cidades e não 
têm parentes na capital, ou seja, por jovens que 
precisam fazer valer o dinheiro investido pelos pais 
em seus futuros, ou ainda por profi ssionais liberais 
que trabalham duro para aumentar os próprios 
lucros e querem, entre outras supostas melhorias, 
não precisar mais morar em lugares como este. Os 
banheiros, um por andar, já viram mais crimes que 
qualquer delegado de polícia e, sendo assim, as 
pessoas que se consideram de bem não querem 
ter as imagens associadas a este tipo de espaço.

Ele tomou um banho rápido, e foi à cozinha 
para beber dois copos de água e comer algumas 
bolachas salgadas antes de sair. Desceu para o térreo, 
desprendeu a bicicleta vermelha velha da corrente, 
e começou a dirigir-se à sede do emprego, onde se 
apresenta diariamente às 4h30 para começar no 
turno das 5h. Índio é cobrador de ônibus, e sabia 
da possibilidade de paralisação total do transporte 

coletivo na cidade naquela manhã, diferente do que 
havia acontecido no dia anterior, quando os carros 
circularam com a catraca liberada, como forma 
de protesto dos profi ssionais da categoria contra 
exigências que haviam promovido e que não foram 
atendidas pela empresa contratante de seus serviços, 
e também como forma de angariar a simpatia da 
população para suas questões e pressionar a classe 
patronal. O fato é que os ônibus não sairiam naquela 
manhã. Era esta a determinação, e até segunda 
ordem ninguém trabalharia, nem cobrando as 
passagens, nem dirigindo.

Ele viu um líder do movimento gritar com uma 
senhora, colega de batente, algum comentário 
como “só não vou bater na sua cara porque você é 
mulher”, mas não sabia exatamente o motivo para 
tal. Lembrou que ela cuida sozinha de três fi lhos, 
depois que teve o esposo assassinado devido a 
um desentendimento com um trafi cante de drogas 
há alguns anos. Aparentemente ela queria exercer a 
atividade profi ssional e foi impedida. Índio gostava 
daquela senhora, e se emocionou com ela, na máxima 
frequência que o sono do momento o permitia.

Então a imagem do seu próprio fi lho lhe veio à 
mente, sorrateira, rápida, fatal.

Fazia mais de seis meses que ele não via o menino, 
de nove anos, fruto de um relacionamento que 
não deu certo. A certeza de que era odiado por 
alguém a quem deu sangue e sobrenome o afligia, 
e lhe ocorreu que poderia visitar a casa antiga 
em algum momento do dia, com as vantagens e 
desvantagens que o ato sugeria.

Ouviu confi rmação de que as conversas que 
defi niriam qual seria a postura da categoria durante a 
greve e, menos etereamente, se o trabalho voltaria ou 
não, seriam concluídas por volta das 13h. Voltou para 
o condomínio para descansar um pouco e consertar 
um rádio de pilha que estava em um canto do quarto.

Às 10h tomou coragem. No caminho, quase 
o mesmo coberto pela rota do ônibus em que 
trabalha, lembrou que não tinha a mesma força 
de antes nas pernas, e frustrou-se levemente com 

o fato. As subidas e descidas da avenida longa que 
compõe a maior parte do trajeto o incomodaram, 
mas considerou o dia lindo, de alguma forma.

Chegou ao destino e tocou a campainha. Sua ex-
sogra abriu a porta e não fez questão de disfarçar 
o desgosto em vê-lo. A senhora perguntou o que 
ele estava fazendo ali e, ao ouvir a resposta óbvia, 
disse que ele devia ligar antes de aparecer do 
nada, ainda mais depois de tanto tempo. Para ela, 
aquele pai irresponsável estava “pouco se fodendo” 
para o pequeno Mateus, e nem adiantava vir com 
histórias para cima da criança, que ele já estava 
vacinado contra gente idiota. Índio não gostou de 
ser tratado daquela maneira, mas sabia que merecia 
algum tipo de punição por seu comportamento 
errático. Seu fi lho estava dormindo, e ele sentou 
no sofá para assistir televisão, tomar café, servido 
pela dona da casa, e ouvir mais algumas maldições 
que, não sendo as primeiras nem as segundas, não 
machucavam mais tanto assim. Sua ex-esposa estava 
no trabalho, e ele achou melhor que fosse dessa 
forma, que não precisasse encará-la.

A velha baforou um cachimbo na área externa 
dos fundos da própria casa enquanto murmurava 
alguma nova desgraça, e ele sentiu o cheiro forte 
do fumo misturar-se ao da bebida, e ainda às suas 
ideias silenciosas e venenosas. O arrependimento 
o acometeu. “Que dia para estar vivo”, sonhou. 
Na tela, um comercial de margarina transmitia a 
imagem de uma família feliz que ele não reconheceu, 
por não ter tido uma quando criança, nem ter 
conseguido manter uma quando adulto. “É sempre 
a mesma merda. É mais difícil quando a gente é 
mole”, pensou, depois de uma breve refl exão mal 
formulada sobre o fato de que os problemas que 
enfrenta ainda hoje são os mesmos de sempre.

Mateus acordou. Júlio sorriu um pouco mais, o 
que o fez permitir-se ser mais, em geral. No fi m, o 
que importava mesmo era ir, e ele estava lá. O resto 
é ignorância e raiva. O resto é, pois, mentira. •

Greve
Marco Antonio Santos
texto inédito
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Este caderno foi ideia da minha neta, em uma das vezes que veio me visitar. 
Eu choro sempre que aqueles olhos azuis, cheios de lembranças, aparecem a 
essa minha vida, e por isso prefi ro que ela não venha sempre. Nunca se sabe 
quem ela vai encontrar por aqui. É como se eu tivesse mais de uma existência, 
presa em diversas épocas da minha própria vida. É como viajar em meu 
próprio tempo, enquanto todo o resto corre como sempre. E não tem cura.

O problema da ciência é que ela acha que sabe tudo. Uma doença é sempre um 
problema biológico, e não há quem diga o contrário. Mas eu tenho 98 anos, tive 
apenas um fi lho e acabei de enterrá-lo junto com a minha humanidade envolta em 
silêncios avassaladores. Eu nem mesmo sabia o que estava fazendo lá. Ninguém 
sabe me explicar isso. Como uma mãe pode enterrar um fi lho de 62 anos?

Quando a minha doença apareceu, a família toda se abalou. Sabiam que 
tudo ficaria mais difícil, e que em muitas situações eu teria dificuldade de 
lembrar até mesmo meu nome. Mas Deus sabe mais. À sua maneira, parece 
ter me dado um jeito para aguentar essa perda. Eu queria mesmo é poder 
transformar meus últimos suspiros em lágrimas e chorar o que me resta dessa 
vida, mas sou derrotada pela vista seca que só aumenta a minha vontade de 
acabar. Eu nem lembro quando foi a última vez que vi o meu menino. 

Meu único consolo é saber que em poucos instantes minhas memórias vão se 
bagunçar e estarei de volta a alguma época da vida onde meu fi lhinho vai estar 
na escola e logo vai entrar correndo pelos corredores, pronto para jogar peão 
com os amigos. Ou ainda antes, quando eu estava à sua espera, dando aulas de 
piano e sendo grata pela família que estava começando. Mas se acordo nesta 
vida, tudo é desespero e eu, que sempre fui curta, desapareço mais a cada dia. 
Encolho cada vez mais, sumindo em direção à terra, pronta para virar pó.

A família que veio de longe já se foi. Todos mais preocupados comigo do que 
com Felipe, que já não carece de cuidados. Acham que não resisto por muito 
tempo. Resistir. Como se eu estivesse me opondo às vontades da natureza, que me 
tirou a vida mas foi covarde demais para me levar. Eu não queria estar resistindo. •

Memórias
André Petrini
texto inédito
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O homem

Doente há muito, precisei sacrifi cá-lo, mas a pior parte é o enterro. Não 
pude sozinho e Vivaldi me acompanha. Não compreendo a morte; tampouco 
compreendo Vivaldi. Só sei por certo que suas composições me distraem da 
tempestade. Acabo de lembrar que não reguei o bonsai, hoje. O que a menina 
tinha na cabeça quando resolveu me dar aquela coisa no aniversário? Sempre 
foi meio inconveniente. Onde já se viu, presentear alguém com um bonsai. 
Tome, pai, feliz aniversário, um pouco mais de trabalho para você, como se eu 
mesma já não fosse sufi ciente pra tua cabeça.

A cova está pronta, agora. Lucky caberá com algum conforto e tem até espaço 
de sobra, caso sonhe além de si enquanto dorme. Ele sempre esteve ali, de 
presença discreta – como a estante que ocupava o canto da sala há tanto tempo, 
e por obra de um dos fi lhos arteiros partiu-se ao meio e precisou ser retirada. 
Um vazio no ambiente e a angustiada sensação de que, ali, faltava alguma coisa. 
Desde ontem isso aqui está assim. Acho que hoje não vou regar o bonsai, nem 
mexer nos pomares. O cotidiano era mais fi rme quando Lucky o vivia comigo. 
Engraçado como não se cansava de pausar olhares, longos, serenos… eu lhe 
censurava a preguiça, mas sabia que aquele era um cão que nasceu para pensar.

Que cão.

O cão

Pobre… ainda sofre do ciático. Parece desconfortável enquanto manuseia a pá 
para retirar terra do solo. Não chora por mim e, na verdade, creio que jamais o vi 
chorando. Talvez quando a fi lha do meio receber o diploma das mãos do reitor e 
sorrir em sua direção, com aquela roupa de seda grande demais para sua ossada 
pequenina, caia por seu rosto alguma lágrima tímida e modesta. “Isso aqui é seu”, 
ela gritará, lá do palco. Quando a mais velha lhe disse que o mundo fez um pouco 
mais de sentido após terminar de ler A Mãe, de Maksim Gorki, pensei ter visto 
um brilho úmido surgir em seus olhos, mas logo se evaporou.

Ele carrega tantas perguntas; eu mesmo as tive, mas agora sei respondê-las. 
Queria poder lhe contar algumas coisas, mas ele não pode me ouvir. Continua a 
retirar terra com a pá; a jardinagem sempre lhe fez bem. Seus pomares e vergeis 
têm exuberância sistemática, metódicos como tudo em que põe as mãos. Cuida das 
fl ores, dos pés de couve e da pitangueira nos dias em que a própria mente é demais 
para suportar dentro de si, sozinho. A do meio lhe deu um bonsai de aniversário, 
anos atrás, e ele reclama do presente sempre que tocam no assunto. Mas todas as 
manhãs, há sete ou oito anos, ele rega a terra com água mineral e corta algum galho 
que cresceu além da conta, e ao fi m sua respiração está sempre mais leve.

Ergue meu corpo do chão e me põe na cova, de semblante contraído pelas 
dúvidas na mente. Enterra-me, enquanto um disco de Vivaldi embala as 
refl exões daquele homem que nasceu para pensar.

Que homem. •

Lucky e 
meu pai
Carolina Goe� en
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A casa tem três quartos, uma cozinha pequena, 
um quintal grande e uma parede com pintura tão 
gasta quanto as palavras. Essas paredes não falam, e 
é melhor que seja assim, porque senão iam ter aberto 
um berreiro pra expulsar os atuais locatários, quando 
de um aniversário que terminou com uma viatura de 
polícia na porta por causa do barulho, seis meses atrás. 
Hoje é a última noite desse time, pelo menos ali.

Festa de despedida: todo mundo parece feliz, 
mas é só bebida.

Todo mundo parece meio igual no escuro, de forma 
que Aldinei demora um pouco para distinguir Zélia 
entre os 62 presentes. Ele a procura há dez minutos, 
perambulando por todos os cômodos, enquanto 
fi nge que procura, na verdade, pelos donos da festa, 
para agradecer pelo convite, desejar boa sorte na 
nova empreitada deles, ou outra bobagem desse 
tipo. Todo mundo sabe do caso de Zélia com Paulo, 
menos Aldinei. Uma pena. Mas ele vai encontrar o 
amor verdadeiro. Não hoje, claro. Daqui um ano e 
pouco, numa aula de ioga. Está escrito. Ele encontra 
Zélia chorando num canto de um quarto, e dá um oi 
meio tímido, esquisito. Aldinei jamais terá o prazer 
de conhecer um bom método para começar uma 
conversa interessante com alguém que está chorando.

Todas as malas estão feitas, e todos os móveis 
foram hoje mais cedo num caminhão de mudanças 
da empresa que fez o melhor preço dentre as 
consultadas. A falta de geladeira na festa é 
compensada por gelo e caixas térmicas, que muitos 
trouxeram de casa. Um monte de gente não trouxe 
nem gelo, nem caixas térmicas, nem bebida, e 
foram orientados a comprar alguma coisa num 
posto de gasolina 24h a algumas quadras da casa. 
Há também quem não beba. Mas estes costumam 
se virar bem. Alguém pegou um batom e resolveu 

escrever numa parede. A imobiliária vai citar isso 
no relatório de vistoria de entrega do imóvel.

Quadros: nunca tiveram.
Flores: dois arranjos artifi ciais, que estão indo 

para o novo endereço em alguma caixa.
Tapete: um, que ficava na sala, e que hoje fede a 

urina. A peça foi doada pela mãe de um dos três 
locatários. A história da urina aconteceu há cinco 
semanas, mas não é engraçada.

O ambiente. O clima. Há sofrimento, alegria, 
tristeza, sensações de culpa por motivos variados. 
Saudade, curiosamente ou não, quase não há. 
Música alta. Duas pessoas vão começar a considerar 
o suicídio a partir de hoje, mas só uma delas, uma 
moça, vai de fato tirar a própria vida, daqui seis 
anos, já sem lembrar de nada desse evento. Ela 
vai pular na frente de um ônibus. Bem feio. Uma 
enfermeira vai descer do coletivo, só para constatar 
o óbito, tão óbvio. Triste, triste.

Oito casais se formarão até o fi m da noite. Por fi m 
de convenção, digamos que um relacionamento sério 
dura mais que dezesseis semanas. Nesse parâmetro, 
apenas dois desses novos pares terão sucesso. Três 
casais vão se separar hoje, ou em decorrência dos 
eventos de hoje. Uma moça vai alegar que o namorado 
dela gasta muito tempo com pessoas “nada a ver”, seja 
lá o que isso signifi car. As fotos de hoje deles juntos, 
no entanto, estão saindo todas muito bonitas.

Uma das meninas que está na casa passou o dia 
procurando emprego em restaurantes do Centro. A 
experiência profi ssional dela se resume a uns dias na 
cozinha de uma ONG, mas ela foi bem instruída pela 
mãe nos truques da culinária barata e saborosa. Ela 
cozinha melhor que conversa. Sendo assim, não soube 
expressar que vagas a interessavam. Ofereceram a ela 
funções de assistente de cozinha e caixa, sendo que a 

atividade de caixa pagava ligeiramente melhor. Um 
cara fi cou de ligar para ela até daqui quatro dias, se os 
chefes dele gostarem do currículo. Faltam 26 minutos 
para ela ver e se interessar por um cara meio esquisito, 
que cantava numa banda emo chamada Fullminant 
Heart Atack, fundada em 2011, já anos depois do 
estouro desse fenômeno da música adolescente. A 
música que o grupo produzia não passava de um 
simulacro, quando não pura cópia, de grupos que 
fi zeram relativo sucesso em círculos restritos. Esse 
jovem, autonomeado Jay, ainda que Jonas seja, merece 
mais linhas, mas não hoje. A moça não é lá tão 
interessante assim, apesar de que se esforça bastante 
para parecer. Ela desce a escadaria e mistura vodka 
com alguma coisa num copo de plástico, momentos 
antes de lembrar que está sozinha e sem muito o 
que fazer. Acontece, sobretudo quando a noite é 
perfeita para a busca do amor.

Aldinei decide ir embora, mas não vai.
Um grupo conversa de forma animada e pretensiosa 

sobre os “rumos das coisas, tipo arte, e… sei lá, saca?” 
no quintal. A conversa não leva ninguém a lugar 
algum, e serve mais para que estes jovens exibam 
supostos conhecimentos aos pares. O momento é 
mais interessante que importante. Um deles acaba de 
ver a primeira namoradinha por acaso, num ônibus, 
apesar de que a expressão namoro não tenha muito a 
ver com relacionamentos entre crianças de sete anos. 
Ele se pergunta agora para onde ela foi, onde mora, o 
que fazia ali, e esse tipo de coisa. Se tivesse perguntado 
diretamente para ela não estaria com o assunto na 
cabeça. Mas que seja, e que fosse. Ela mora no lugar 
de sempre, a propósito.

A festa segue sem grandes sobressaltos, numa 
fi el representação da vida. •

Mas, tarde da noiteMarco Antonio Santos
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Essa nossa vida gosta mesmo de um romance, né moço? 
Lembro como se fosse ontem da última viagem que fiz 
com o meu velhinho. Era um mês de maio bonito, com 
as folhas caindo para anunciar o outono, e nós achamos 
que conhecer Buenos Aires seria uma boa comemoração 
para os nossos 58 anos de casados. Sabe, o Bernardo, 
o meu velhinho, conseguia fazer até mesmo uma ida à 
panifi cadora fi car mais interessante, e sugeriu que fôssemos 
em segredo, sem contar a ninguém. “Igual fazíamos naquela 
época…”, ele disse. E eu aceitei. Eu sempre aceitava.

A verdade é que “naquele tempo” ainda tínhamos alguém 
de quem fugir, mas depois que envelhecemos acabamos 
sendo a família um do outro. Nossos poucos amigos se foram 
antes de nós, não tínhamos irmãos e nunca conseguimos 
ter fi lhos. Não que não tivéssemos tentado, porque com 
a energia que ele tinha fi cávamos dias e dias sem sair do 
quarto. Também éramos muito saudáveis (ele comia um 
limão todos os dias em jejum, pra renovar as vitaminas) 
mas aconteceu de nunca acontecer. Sabe como é a vida, não 
adianta fi car forçando as coisas, né? Um dia, quando ele 
percebeu que aquilo estava me deixando deprimida, voltou 
mais cedo do trabalho com um buquê de rosas brancas, uma 
caixa do meu chocolate preferido, e falou que o nosso amor 
era igual àquele chocolate: tão grande e tão gostoso, que 
provavelmente deveríamos guardar só pra nós dois. Devia 
mesmo ser verdade, e eu acreditei. Eu sempre acreditava.

Que que eu tava falando mesmo? Ah sim… nosso vôo 
fez uma conexão no Uruguai – é conexão que se fala, né? 
– e o vôo para Buenos Aires atrasou por causa de uma 
bendita chuva. Eu estava cansada do vôo anterior, e aquelas 
cadeiras duras do aeroporto estavam me matando! Ele 
falou que eu não precisava me preocupar, que era pra eu 
fi car ali esperando enquanto ele ia descobrir o que estava 
acontecendo. E eu fi quei. Eu sempre fi cava.

É incrível, moço. Você passa 50, 60 anos ao lado de uma 
pessoa, ela sai por 5 minutos pra ir ao banheiro e você já sente 
saudades. É como se o amor fosse tão urgente, que todo o 
resto pudesse esperar. E enquanto meu Bernardinho tentava 
descobrir quando que a gente ia sair daquele aeroporto-país, 
eu fi quei ali esperando, tentando confortar os meus 75 anos 
naquela cadeira mais dura que rapadura amanhecida. Ele 
jurou que não levou mais de 10 minutinhos, mas pra mim 
demorou mais tempo que a viagem inteira. No início eu achei 
que ele tivesse parado pra tomar uma água, ou não estivesse 
entendendo o que as pessoas estavam falando, porque lá 
embaixo só o Brasil que fala português. Os vizinhos todos 
falam um espanhol indígena meio arrastado. Mas ele começou 
a demorar mais, e mais, e você sabe como é a imaginação. 
A gente sempre pensa no pior. Comecei a imaginar que ele 

tivesse passado mal, caído em cima das garrafas de whisky 
caro, tido um ataque do coração, ou valha-me Deus o que mais 
poderia ter acontecido. Tinha um casal novinho, novinho 
sentado ao meu lado esperando o mesmo vôo, e percebeu a 
minha preocupação. Eles tentaram me acalmar, falando que 
se tivesse acontecido alguma coisa com ele teriam avisado 
no microfone. É por isso que essa juventude de hoje está 
estragada, eles acham que está sempre tudo bem. Mas o meu 
velho poderia ter morrido e eu nem fi caria sabendo, moço! 
Não era pra fi car preocupada? É o homem da minha vida, 
eu me preocupei. Eu sempre me preocupava.

Depois disso vi ao longe um homem de cabelos brancos, 
óculos antigo, jaqueta marrom, calça social, olhando para 
todos os lados sorrindo e andando meio arqueado, com as 
mãos cruzadas pra trás – ele dizia que era porque o coração 
dele era muito grande, então tinha que balancear o peso 
com as mãos. Aiai meu velhinho… – você tem um lenço aí, 
moço? Obrigada. As cataratas difi cultaram um pouco pra ter 
certeza que era ele, mas era. E quando eu tive certeza, não 
sabia se fi cava mais aliviada por ele estar bem ou brava pela 
demora, até que ele chegou dizendo “Amorzinho, o avião 
vai atrasar mais um pouco, mas está tudo bem. Eu trouxe 
um chocolatinho pra te deixar mais feliz.”. Acho que eu vou 
precisar do lenço de novo, moço. Agradecida. Tem como não 
se emocionar com um homem que depois de tantas rugas 
ainda te chama de amorzinho e traz chocolate pra ver você 
sorrir? Eu me emociono. Eu sempre me emocionei.

Algumas semanas depois de voltarmos da viagem o 
coração dele parou mesmo, e eu entreguei meu velhinho 
pra Nossa Senhora cuidar até eu chegar lá. Eu fi quei meses 
sem sair de casa, e estes 3 últimos anos duraram mais que 
uma vida, até que eu percebi que teria que reaprender a 
viver. Sabe, tudo de novo? Reaprender a pegar as cartas, 
a ir comprar pão, a sair na rua sozinha, a ligar a televisão 
no horário da novela, e a comprar o meu chocolatinho. 
E a cada vez que eu fazia isso, podia jurar que escutava 
ele falando “Parabéns, amorzinho” no meu ouvido, como 
ele sempre fazia. A verdade é que a gente nem percebe o 
quanto depende de uma pessoa. O meu Bernardinho me 
ensinou a ver a vida de um jeito mais encantador, mesmo 
depois de não estar mais aqui. E é por isso que eu estou 
indo levar as cinzas dele pra jogar em Paris, a cidade mais 
romântica do mundo. Ele merece, né? Ele sempre mereceu.

…
…
…
Ô moço, agora é você quem está precisando do lenço. 

Toma aqui. Obrigada, viu? •
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Teus pés. Lembra, meu bem, como eu dizia que eram os 
mais bonitos que já vi? Sempre achei uma parte do corpo 
bela demais para ficar no chão, tão longe dos olhares. 
Gostava de massagear os seus. Trinta e quatro o seu 
número, né? Seus sapatinhos parecem de boneca.

E tuas coxas gordinhas, hoje estão mais brancas do 
que nunca. Como eu gostava de ficar entre elas. Sabe, eu 
reclamava de tuas saias curtas, mas no fundo sempre gostei. 
Acho que é coisa de homem reclamar dessas coisas.

Estamos quase prontos. Tenho que terminar esta mala. 
Será que vai caber tudo?

Ah, sua cicatriz no braço. É de infância, né? Você me 
contou uma vez. Foi passar por uma cerca de arame farpado 
e acabou se cortando. Quem dera todas as feridas fossem tão 
fáceis de se fechar. Olhe para você hoje. Aonde chegamos?

E tuas mãos, minha linda, veja como mesmo frias se 
entrelaçam às minhas. Tão miúdos os teus dedos, embora 
tão prazerosas fossem suas carícias. E a nossa aliança, onde 
está? Tirou para o banho? Bem, talvez eu deva procurá-la 
antes que a gente vá embora. Não podemos demorar muito.

É uma pena, meu amor, que as coisas tenham desandado 
desse jeito. Agora temos que partir. É, partir. Partir como esta 
borboleta que você leva no pescoço. Tão bela, mas tão frágil.

Você tem alguma bebida decente guardada nessa casa? 
Estou precisando de um trago. Aqui no armário, certo? 
Ah, sim, este uísque que você sempre guarda e nunca 
bebe. Estava guardando para mim, certo? Você é um 
amor, sempre me surpreende.

Isso aqui dá um trabalhão, querida, mas estou quase 
acabando. Posso levantar sua blusa? Quem sabe admirar 
seus seios me anime um pouco. Sabe, meu bem, cada 
partezinha do seu corpo costumava se juntar de forma 
tão perfeita. É mesmo uma pena que tenham que ficar 
separadas. Mas não há outra maneira. 

Enquanto te desmancho, também me desmancho por 
dentro. Alguns diriam que é frieza, mas acredite, faço isso 
com todo o pesar deste mundo. A cada peça do teu corpo, 
um pedaço do meu coração é igualmente repartido. Um 
coração envenenado, apodrecido, mas ainda de carne, 
pulsante. É o instinto de sobrevivência eu acho. A gente 
faz coisa que nunca imaginava ser capaz. 

É tão duro te perder. Não estava nos meus planos, mas 
aconteceu. Não posso me entregar, você entende? Você 
foi e sempre será a única a quem um dia eu me entreguei. 
Agora me resta lavar com lágrimas este chão de sangue. 

Você sempre foi minha pequeninha. E veja só como isso é 
bom para mim agora, até nesse momento tão terrível. Acho 
que uma única mala bastará. Você sempre me surpreende. •

Pequeninha Murilo Lense texto inédito
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Pode parecer tarde demais, ainda que eu duvide que o presente possa estar atrasado 
em relação a alguma coisa. Renunciar ao que dedicamos a vida inteira pode parecer 
desperdício de todo o passado, mas estas linhas são as últimas que escorrem de mim.

Gastei meus dias, um a um, buscando me encontrar através das palavras e o 
que tenho hoje são papéis e mais papéis rabiscados, além de um vazio cotidiano 
que não me preenche.

Dia após dia me escondi e reservei o melhor de mim às frases. Verbos guiavam 
sujeitos em uma busca desesperada pelo direito a um adjetivo qualquer.

Reservei minhas paixões mais violentas para os livros e aqui estou, diante de 
milhares de páginas desconexas, que já não me dizem respeito.

Algumas poucas pessoas tiveram acesso à minha intimidade, mas resisti. Resisti 
e blindei  possíveis cumplicidades.

Noites em claro buscando descrever o abstrato e acabei por sufocar minhas 
próprias paixões. Deixei para amanhã.

Trago na memória uma relação (não muito longa) de amores-não-vividos, 
que por muito tempo me bastaram, me convencendo de que bastaria que os 
descrevesse. Gozava nas entrelinhas.

Tudo passou. Os sequer-amores, as linhas, os verbos, os sujeitos. Restei.
Por isso me encerro-só nestas linhas, mas não para viver. Apenas para me 

entregar. Me retirar.
Já não possuo forças, sequer vontades de outrora.
Tento me convencer da sinceridade que apliquei em minhas opções, que me 

trouxeram a este não-lugar.
Deixei um pouco (mas muito pouco) de mim em cada interação, em cada 

palavra. Sei que jamais terei certeza de possíveis acertos em minhas decisões. 
As escolhas simplesmente são, acontecem. Nós é que as classificamos como 
certas ou erradas de acordo com os frutos colhidos.

Por isso, aqui me encerro. Já sem muito ao que me entregar, já sem me reconhecer 
nestas linhas que me sequestram de minha própria existência.

Às dores e sequer-amores que me consumiram, a eterna gratidão. Foram os 
sentimentos que mais tiveram de mim.

Ainda assim, se tornaram linhas escritas. Ficando em um passado que, ai, jamais 
alcançará o amanhã.

Assim como eu, que me encerro no vazio deste ponto fi nal. •

Renúncia
Rafael Antunes


